
 

 

Anexa I la Termenii de referință pentru atribuirea conducerii și realizării proiectului  

“ Acces la literatura ştiinţifică şi publicarea in regim de acces deschis” – Expresie de interes 

Antet ofertant- organizație partici 

Nr. ______/_________                                                                                                      Nr. MCID: 

______/_________ 

Către:  Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării 

  Str. D.I. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, 010362 București 

În atenția doamnei/domnului ____________,  

Direcţia de specialitate _______________ 

Expresie de interes (EoI) 

Prin prezenta, în conformitate cu prevederile art. 7 dinHG nr.1265/2004pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind contractarea, finanțarea și evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare 

și inovare și a acțiunilor cuprinse în Planul național de cercetare-dezvoltare și inovare, cu modificările și 

completările ulterioare, ale HG nr. 1188/2022 privind aprobarea Planului Naţional de Cercetare-Dezvoltare 

şi Inovare pentru perioada 2022-2027 (PNCDI IV), cu modificările și completările ulterioare și ale OMCID 

nr. ......../………..,ne exprimăm intenția de a participa, în calitate de ofertant, la Competiția pentru 

atribuirea, prin procedura de selectare “licitație restrânsă” a conducerii și realizării proiectului 

„Acces la literatură științifică și publicarea în regim de acces deschis” în perioada mai 2022 -2026.Se 

anexează: 

1. Declarație de eligibilitate, scrisă pe propria răspundere, prin care se declară că suntrespectate condiţiile 

generale de eligibilitate ale potențialilor contractori, în conformitate cu prevederile Cap. 3 

˝Eligibilitatea potenţialilor contractori˝ din HG nr. 1265/2004 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind contractarea, finanțarea și evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-

dezvoltare și inovare și a acțiunilor cuprinse în Planul național de cercetare-dezvoltare și inovare, 

cu modificările şi completările ulterioare. (anexată) 

2. Codul de înscriere în Registrul central al potenţialilor contractori (RPC) 

http://rpc.research.gov.ro, în conformitate cu art. 14 din HG nr. 1265/2004, cu modificările 

și completările ulterioare. 

*În confomitatecu prevederile alin. (2) din Secțiunea 3.1.1- Condiții generale de eligibilitate din Termenii de referință 

**organizația participantă are obligația actualizării datelor în Registrul Potențialilor Contractori (RPC) - date generale 

privind organizația, reprezentant legal, persoane de contact, domeniul de activitate al organizatiei identificat prin 

Codul CAEN, documente de bază ale persoanei juridice - act juridic de înfiinţare, statut/ROF, ultimul bilanţ contabil, 

balanță, alte documente specifice și să figureze în platforma RPC, cel puțin cu “status galben.” 

 

Reprezentant legal,  

Funcția 

Prenumele, NUME 

Instituția solicitantă 

Denumirecompletă a organizației participante 

Categorie* 

Adresă 

CUI 

Reprezentant legal 

Funcția 

Prenumele, NUME 

Cod RPC (http://rpc.research.gov.ro)** 

Reprezentant legal 

Contact (E-mail, telefon) 

Adresă pagină web: 

http://rpc.research.gov.ro/
http://rpc.research.gov.ro/


 

 

Anexa I la Termenii de referință pentru atribuirea conducerii și realizării proiectului  

“ Acces la literatura ştiinţifică şi publicarea in regim de acces deschis” – Expresie de interes 

Anexă la Expresia de interes 

 

 

Antet ofertant- organizație participantă 
 

 

Declarație de eligibilitate 

 

Subsemnata/ul, (prenume, NUME) ………………………………….. reprezentant legal al 

(numele complet al organizaţiei), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de 

fals în acte publice, că ………………. (numele complet al organizaţiei) …………………… 

îndeplinește condiţiile de eligibilitate generale pentru a participa la competiția pentru atribuirea, 

prin procedura de selectare “licitație restrânsă” a conducerii și realizării proiectului “Acces la 

literatura ştiinţifică şi publicarea in regim de acces deschis” din cadrul Planului naţional de 

cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2022-2027(PNCDI IV), Programul Știință și 

Societate, respectiv: 

a) nu este declarată, conform legii, în stare de incapacitate de plată; 

b) nici plăţile, nici conturile nu sunt blocate conform vreunei hotărâri judecătoreşti; 

c) nu se face vinovată de furnizarea de declaraţii inexacte vreunei autoritatăți contractante, în 

vederea selectării contractorilor; 

d) nu se face vinovată de încălcarea prevederilor vreunui alt contract de finanţare încheiat anterior 

cu o autoritate contractantă. 

 

Subsemnata/ul (prenume, NUME) …………….…………….……. declar că informaţiile furnizate 

sunt complete şi corecte şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul 

verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice 

informaţii suplimentare. 

 

Data:  

 

Reprezentant legal,  

Funcția 

 Prenumele, NUME 

Semnătură 

 

 


