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           ANEXA NR.1 LA HCL NR.10/2014 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documentaţie pentru elaborarea şi 
prezentarea propunerilor de proiecte  

finanţate din fondurile publice ale 
municipiului Vulcan pe anul 2014 
privind „Sprijinirea Asocia ţiilor şi 

Fundaţiilor ”
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- GHIDUL SOLICITANTULUI -  
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I. INFORMA ŢII GENERALE DESPRE PROGRAMUL  DE FINANŢARE 
NERAMBURSABIL Ă A UNOR PROIECTE  PRIVIND SPRIJINIREA 

ASOCIAŢIILOR ŞI FUNDAŢIILOR NON PROFIT DIN VULCAN  
 
Informa ţii generale despre autoritatea finanţatoare  
 
1. Denumirea autorităţii finan ţatoare:  CONSILIUL LOCAL VULCAN  
2. Adresa: VULCAN, BD. MIHAI VITEAZU, NR. 31  
3. Cod poştal: 336 200 
4.Telefon:  0254 / 570.340  
5.Fax: 0254/ 571.910 
6. E-mail: primvulcan@yahoo.com 
7. Pagina web: www.e-vulcan.ro   
8. Persoane de contact: 
Director executiv – ing. NICOLAE FARA 
Compartiment Dezvoltare Locală   – ing. RODICA MIHU 

– ing. CRISTIAN POPA 
      
 

DISPOZIŢII GENERALE 
 
I. Scop  

 
Prezentul ghid are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general şi procedurii pentru atribuirea contractelor de 

finanţare nerambursabilă din fonduri publice , precum şi căile de atac ale actului sau deciziei autorităţii finanţatoare care 
aplică procedura de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă acordate din bugetul local. 
 
II. Domeniu de aplicare 
 

Pentru a putea participa la procedura privind atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă, solicitanţii trebuie 
să fie persoane juridice fără scop patrimonial - asociaţii ori funda ţii constituite conform legii. 

Prevederile prezentului ghid se aplică pentru atribuirea oricărui contract de finanţare nerambursabilă din fondurile 
publice acordate din bugetul local al municipiului Vulcan. 
  

Finanţările nerambursabile nu se acordă pentru activităţi generatoare de profit. 
 

Potrivit dispoziţiilor acestui ghid si Legii nr. 350/2005, nu se acordă finanţări nerambursabile pentru activităţi ce 
presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului, cu excepţia cazului în care aceasta reprezintă o componentă 
indispensabilă proiectului. Caracterul indispensabil va fi temeinic justificat de către solicitant printr-o anexa separata la 
proiect, urmând a fi analizat de către comisia de evaluare.  
 
III. Principii de atribuire a contractelor de finan ţare nerambursabilă 
 

Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă sunt: 
 
    a) libera concurenţă, respectiv asigurarea condiţiilor pentru ca persoana fizica sau juridică ce desfăşoară activităţi 
nonprofit să aibă dreptul de a deveni, în condiţiile legii, beneficiar; 
    b) eficacitatea utilizării fondurilor publice , respectiv folosirea sistemului concurenţial şi a criteriilor care să facă 
posibilă evaluarea propunerilor şi a specificaţiilor tehnice şi financiare pentru atribuirea contractului de finanţare 
nerambursabilă; 
    c) transparenţa, respectiv punerea la dispoziţie tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii 
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pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă; 
    d) tratamentul egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecţie şi a criteriilor pentru atribuirea 
contractului de finanţare nerambursabilă, astfel încât orice persoană juridică ce desfăşoară activităţi nonprofit să aibă şanse 
egale de a i se atribui contractul respectiv; 
    e) excluderea cumulului, în sensul că aceeaşi activitate urmărind realizarea unui interes general, regional sau local nu 
poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finanţare nerambursabilă de la aceeaşi autoritate finanţatoare; 
    f) neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilităţii destinării fondurilor nerambursabile unei activităţi a cărei 
executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de finanţare; 
    g) cofinanţarea, în sensul că finanţările nerambursabile trebuie însoţite de o contribuţie de minimum 10% din valoarea 
totală a finanţării din partea beneficiarului . Contribuţia în natură nu este eligibilă. 
 
IV. Proceduri  generale de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă 
 

Atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă se face exclusiv pe baza selecţiei publice de proiecte, 
procedură care permite atribuirea unui contract de finanţare nerambursabilă din fonduri publice, prin selectarea acesteia de 
către o comisie constituită prin dispoziţia primarului municipiului Vulcan. 

Proiectele vor cuprinde informaţii despre scopul, obiectivele specifice, activităţile, costurile şi rezultatele 
urmărite . 

Orice persoană juridic ă, fără scop patrimonial, cu sediul in municipiul Vulcan, care desfăşoară activităţi 
nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public, are dreptul de a participa la procedura pentru 
atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă. 

Atribuirea de contracte de finanţare nerambursabilă se va face în limita fondurilor publice alocate anual în bugetul 
local al municipiului Vulcan, cu respectarea următoarelor cerinţe:   
    (1) Pentru aceeaşi activitate nonprofit un beneficiar nu poate contracta decât o singură finanţare nerambursabilă de la 
aceeaşi autoritate finanţatoare în decursul unui an fiscal. 
    (2) În cazul în care un beneficiar contractează, în cursul aceluiaşi an calendaristic, mai mult de o finanţare 
nerambursabilă de la aceeaşi autoritate finanţatoare, nivelul finanţării nu poate depăşi o treime din totalul fondurilor publice 
alocate programelor aprobate anual în bugetul autorităţii finanţatoare respective. 
    (3) În vederea participării la o procedură de selecţie, solicitanţii sunt obligaţi să prezinte autorităţii finanţatoare o 
declaraţie pe propria răspundere care să dovedească încadrarea în prevederile art.12, punctele (1) şi (2). 

Cheltuielile eligibile vor putea fi plătite în baza unui contract de finanţare nerambursabilă numai în măsura în care 
sunt justificate şi oportune şi au fost contractate în perioada executării contractului. 

Numărul de participanţi la procedura de selecţie de proiecte nu este limitat. 
Selecţionarea şi evaluarea solicitărilor  se va face de către o comisie de evaluare care va fi numită în condiţiile 

O.U.G. 34/2006 şi H.G. 925/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 
Comisia de evaluare are dreptul sa respingă propunerea de proiect în oricare dintre următoarele cazuri: 

a) Propunerea de proiect pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabila nu respectă cerinţele prevăzute în 
Ghidul Solicitantului; 
b) Explicaţiile solicitate faţă de fundamentarea economică nu sunt concludente; 
 
V. Clarific ări 
 

Autoritatea finanţatoare are dreptul de a completa din proprie iniţiativă, în vederea clarificării, documentaţia pentru 
elaborarea şi prezentarea ofertei şi este obligată să comunice în scris tuturor solicitanţilor orice astfel de completare.  
 
VI. Proceduri de achiziţie publică 
 

Toate achiziţiile necesare proiectului se vor face cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice 
şi a contractelor de concesiune de servicii cu modificările şi completările ulterioare şi a  HOTĂRÂRII   Nr. 925 din 19 iulie 
2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006.  

Contractul de finanţare nerambursabila se încheie între Consiliul local Vulcan, în calitate de FINANŢATOR şi 
solicitantul al cărui proiect a fost selecţionat, în calitate de BENEFICIAR, în termen de maxim 10 zile de la data 
comunicării rezultatului sesiunii de selecţie a proiectelor. 
 
VII.  Forme de comunicare 
 



 4  

Orice comunicare, solicitare, informare, notificare şi alte asemenea, se transmite sub forma de document scris. 
Orice document scris se înregistrează în momentul transmiterii şi al primirii. 
Orice document scris trebuie confirmat de primire, cu excepţia documentelor care confirmă primirea. 

 
VIII. Anularea aplic ării procedurii pentru atribuirea contractului de fi nanţare nerambursabila 
 

Autoritatea finanţatoare are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de finanţare 
nerambursabila, în următoarele cazuri: 
a) nici unul dintre solicitanţii – candidaţi nu a îndeplinit condiţiile de calificare; 
b) au fost prezentate numai propuneri de proiecte necorespunzătoare, respectiv care: 

- sunt depuse după data limita de depunere a propunerilor de proiecte; 
- nu au fost elaborate şi prezentate în concordanţă cu cerinţele cuprinse în documentaţia pentru elaborare şi 

prezentarea proiectelor de propuneri; 
- asociaţia/fundaţia care a beneficiat în anul anterior de finanţare nerambursabilă din partea Consiliul local Vulcan şi 

nu a prezentat documente justificative privind suma utilizată. 
 

Autoritatea finanţatoare va comunica în scris tuturor participanţilor la procedura de atribuire a contractelor de 
finanţare nerambursabila în cel mult 2 zile de la data anularii, motivul acestei decizii. 
 

DISPOZIŢII SPECIFICE 
 
I. Obiectivul general al programului: 

Sprijinirea proiectelor de interes public in vederea stimulării  contribuţiei sectorului non-profit la creşterea şi 
încurajarea participării active a cetăţenilor la viaţa socio-culturală a comunităţii. 
II.  Alocarea financiară pusă la dispoziţie de către autoritatea finanţatoare, pentru anul 2014 este de  60.000 lei 

Documentaţia de solicitare a finanţării 
1. Modul de prezentare a ofertei. 

Documentaţia de solicitare a finanţării se va depune într-un exemplar la Registratura Primăriei municipiului 
Vulcan, bd. Mihai Viteazu, nr.31, până la data de 12.03.2014, data limită, ora 1000 

Propunerea de proiect are caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului şi trebuie să fie semnată, 
de către solicitant sau de către o persoana împuternicită legal de acesta.  

Bugetul proiectului va rămâne ferm pe toată durata de îndeplinire a contractului de finanţare nerambursabilă. 
In vederea organizării selecţiei, pentru a primi finanţare, documentaţiile prevăzute mai sus se vor depune în 

termenul stabilit de către autoritatea finanţatoare prin anunţul de participare. 
2.    Conţinutul documentaţiei solicitanţilor : 

a) cererea de finanţare. Formatul cererii  de finanţare este obligatoriu; 
b) dovada contribuţiei proprii de minim 10% din valoare totală a finanţării; 
c) actul constitutiv,statutul şi certificatul de înregistrare fiscala, actele doveditoare ale sediului organizaţiei solicitante; 
d) certificat fiscal din care să rezulte că solicitantul nu are datorii către stat şi bugetul local; certificat care să 

dovedească plata contribuţiei pentru asigurările sociale de stat. 
e) declaraţia din care rezultă că solicitantul nu se încadrează în nici una din prevederile art.21 din Legea nr.350/2005 

privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes 
general, cu modificările ulterioare; 

f) bilanţul contabil la 31 decembrie 2013, sau un document similar cu bilanţul contabil considerat legal şi edificator;  
g) documente din care să rezulte existenţa unor finanţări nerambursabile de la alte autorităţi finanţatoare, dacă este 

cazul; 
III. Termenii de referin ţă 

Durata maximă de implementare prevăzută este de 6 luni de la acordarea finanţării. 

Costuri eligibile: 
Pentru a putea fi considerate eligibile, costurile trebuie: 

 a) să fie necesare pentru îndeplinirea proiectului, să fie prevăzute în contract şi să  respecte principiile unui management 
financiar sănătos; utilizarea eficientă a banilor;  
b) să fi fost realizate pe durata implementării proiectului; 
c) să fi fost înregistrate în contabilitatea beneficiarului, să fie identificabile şi verificabile, să fie susţinute de actele originale 
şi toate documentele justificative corespunzătoare; 
Următoarele costuri vor fi eligibile: 
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1. Achiziţii  materiale, echipamente, cu excepţia autovehiculelor 
2. Achiziţii servicii: orice activitate prestată de o persoană juridică sau fizică, care desfăşoară activităţi non-profit şi care nu 
se încadrează la categoriile de onorarii. Ex: traduceri, tehnoredactări, developări filme foto, montaje filme, reparaţii, 
întreţinere aparatură, publicaţii (tipărituri, broşuri, pliante, afişe etc), publicitate etc; 
3.  Organizare simpozioane, concursuri 
4.  Organizarea a diverse acţiuni artistice; 
5. Organizarea de acţiuni de promovare a tradiţiilor si obiceiurilor populare specifice localităţii ; 
6. Alte cheltuieli: tot ceea ce nu se poate încadra în categoriile mai sus menţionate, dar care se justifică pentru activităţile 
proiectului, de până la 5% din totalul cheltuielilor eligibile directe. 
 
Următoarele costuri vor fi neeligibile: 
1. Achiziţionarea de autovehicule, terenuri sau clădiri; 
2. Contribuţiile în natură ale beneficiarului; 
3. Dezvoltarea infrastructurii solicitantului, cu excepţia cazului în care aceasta reprezintă o componentă indispensabilă 
proiectului; 
4. Datorii şi provizioane pentru pierderi sau datorii; 
5. Dobânzi datorate; 
6. Articole deja finanţate prin orice altă sursă de finanţare; 
7. Costuri cu formarea personalului din proiect, burse de studiu, sponsorizări individuale, salarii. 
 
IV. Data limit ă pentru depunerea propunerilor de proiecte. 

Data limita pentru depunerea propunerilor de proiecte este: 12.03.2014, ora 1000. 
Autoritatea finanţatoare are dreptul de a prelungi termenul de depunere a propunerilor de proiect, cu condiţia 

comunicării în scris a noii date limită de depunere a propunerilor de proiect, cu cel puţin 6 zile înainte de expirarea 
termenului iniţial, către toţi solicitanţii care au primit, în condiţiile prezentei legi, un exemplar al documentaţiei pentru 
elaborarea şi prezentarea proiectului. 
 
V. Procedura de evaluare: 
 
1.Conformitate administrativă 
 

Se verifică dacă cererea este completă, în conformitate cu Dispoziţiile specifice, cap. II. pct. 2, din prezentul Ghid. 
Dacă lipseşte oricare din documentele solicitate proiectul va fi respins în mod automat. 
Orice informaţie lipsă sau incorectă va conduce la respingerea propunerii numai pe această bază iar proiectul nu va 

mai fi evaluat în continuare. 
 
2. Eligibilitatea solicitanţilor  
 

Se verifică eligibilitatea solicitantului, respectiv daca aceştia sunt  persoane juridice fără scop patrimonial cu 
sediul in municipiul Vulcan, care desfăşoară activităţi nonprofit. 
 

. 
 
Criteriile de selecţie sunt destinate evaluării capacităţii operaţionale şi financiare a solicitanţilor, pentru a verifica dacă:  
- au surse de finanţare stabile şi suficiente pentru desfăşurarea activităţii pe toată durata proiectului; 
- au competenţele profesionale şi calificările cerute pentru implementarea şi finalizarea cu succes a proiectului propus.  
 
Criteriile de acordare a finanţării permit evaluarea calităţii propunerilor din punctul de vedere al metodologiei, 
activităţilor, bugetului si concordanţei acestora cu obiectivul si rezultatul programului. 

Aceste informaţii vor fi ulterior verificate prin efectuarea unor vizite în teren la solicitanţii recomandaţi pentru 
finanţare nerambursabilă ca rezultat al evaluării efectuate, înainte de procesul de contractare 
 
Contractul (contractele) vor fi acordate solicitantului (solicitanţilor) in ordinea punctajelor obţinute. 
Punctajul minim pentru a fi eligibil ă propunerea de proiect, este de 50 puncte 
 

Secţiune 
Punctaj 
Maxim 
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1. Criterii de selecţie  50 
Solicitantul are suficientă experienţă în managementul de proiect?  15 
Solicitantul are suficientă expertiză tehnică?  
(cunoştinţe legate de domeniul abordat)  

15 

Posedă solicitantul suficientă capacitate de management? (incluzând personal, 
echipament şi abilitatea de a administra bugetul proiectului)? 

10 

Dispune solicitantul de surse de cofinanţare stabile şi suficiente? 10 
2. Criterii de acordare 50 
Sunt activităţile propuse adecvate şi în concordanţă cu obiectivul şi rezultatul aşteptat? 
(prevăd un proces de evaluare interna, planul de acţiune este realist, metodologia este 
coerent stabilita, activităţile sunt detaliate) 

15 

Cat de coerent sunt definiţi grupul ţinta si beneficiarii proiectului? 
Cât de relevantă este propunerea pentru nevoile grupurilor ţintă? 

15 

Conţine proiectul propus indicatori verificabili obiectiv privind rezultatele   
proiectului? Cat de coerent este prezentat impactul proiectului? 

10 

Sunt cheltuielile propuse cu adevărat necesare pentru implementarea proiectului? 10 
Punctaj total maxim  100 
 
V. Procedura de finanţare, raportare si control 

Finanţarea se acorda unui beneficiar intr-o singură tranşă 
 

După finalizarea proiectului, beneficiarul va înainta Consiliului local al municipiului Vulcan raportul final şi 
documentele justificative, prin care va  demonstra cheltuirea tuturor fondurilor  conform bugetului aprobat, în termen de 
10 zile. In situaţia in care beneficiarul nu va putea justifica prin documente cheltuirea fondurilor, este obligat sa restituite 
suma nejustificată, în maxim 5 zile de la solicitarea Autorităţii Finanţatoare.   
 

Pentru justificarea cheltuielilor efectuate, se vor prezenta următoarele documente: 
- pentru decontarea cheltuielilor administrative: factura fiscală, însoţită de chitanţa/ordin de plata/bon fiscal, extras de cont 
- pentru decontarea cheltuielilor ocazionate de achiziţionarea de bunuri şi servicii: contract furnizare sau servicii, proces 
verbal de recepţie, NIR, factura fiscală, însoţită de chitanţa/ordin de plata/bon fiscal, extras de cont 
- pentru decontarea cheltuielilor de închiriere: contract de închiriere, factura fiscală, chitanţa/ordin de plata/dispoziţie de 
plată, extras de cont 
- pentru decontarea cheltuielilor care se înscriu în categoria alte cheltuieli: orice document fiscal care corespunde legislaţiei 
aflate în vigoare, extras de cont. 
 

Data documentelor justificative trebuie să fie în concordanţă cu perioada desfăşurării acţiunii. 
 

Autoritatea finanţatoare îşi rezervă dreptul de a face verificări, atât în perioada derulării contractului de finanţare 
nerambursabilă, cât şi ulterior validării raportului final, dar nu mai târziu de 3 luni de la data validării. 
 

Contractele de finanţare nerambursabile vor prevedea, sub sancţiunea nulităţii, calitatea Curţii de Conturi de a 
exercita controlul financiar asupra derulării activităţii nonprofit finanţate din fondurile publice. 
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CEREREA  DE  FINANŢARE 
 
 
1. Denumirea solicitantului şi date de identificare:…………………………………………..……………...….………. 
……………… ………………………………………………………………………………………..………...….………. 
……………………………………………………………………………………………………………..……....……….. 
2. Prezentarea generală: ………………………………………………………………………………………….………   
……………… ………………………………………………………………………………………..………...….………. 
……………………………………………………………………………………………………………..……....……….. 
……………………………………………………………………………………………………………..……....……….. 
3.Titlul propunerii de proiect proiectului: ………………………………..……………………………………………...    
4.Descrierea generală a propunerii de proiect: …………………………………..……………………………………..   
……………… ………………………………………………………………………………………..………...….………. 
……………………………………………………………………………………………………………..……....……….. 
……………………………………………………………………………………………………………..……....……….. 
5. Amplasamentul proiectului sau locul de desfăşurare al activităţilor : …………………..………………………….  
……………… ………………………………………………………………………………………..………...….……….  
6.Valoarea totală a proiectului: 
 

Valoarea TOTALĂ  Contribu ţie proprie Valoare solicitată C.L. 
   

 
7. Numele celor două persoane responsabile de proiect: 

a)Reprezentant legal: 
b)Reprezentant economic: 

8. Număr de beneficiar (grup ţintă):…………………………………………………………………………………….... 
9. Alte finanţări nerambursabile obţinute de la Consiliul local Vulcan:  
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
10. Alte finanţări nerambursabile obţinute de la alte organisme/autorităţi finanţatoare: 
………………………………………………………………………………………………………………………..….….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………..…... 
11. Valoarea cofinanţării din surse proprii: ………………………………………….……………………………..….… 
12. Valoarea cofinanţării din credite: ………………………………………………………………………………..…… 
13.   Programarea proiectului/perioada de implementare:……………………….………………………………...….… 
14. Alte informaţii: ………………………………………………………………………………….……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
15. Detalierea bugetului: 
  

Nr. 
crt. 

Tipuri de costuri TOTAL Contribu ţia 
aplicantului 

Contribu ţii 
de la alţi 
donatori 

Valoare 
solicitată din 
bugetul local 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      

 
Data: 
 
Semnături autorizate: 
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       Anexa nr. 1 
 
 

DECLARA ŢIA DE IMPAR ŢIALITATE 
 

Reprezintă conflict de interese orice situaţie care îl împiedică pe beneficiar în orice moment să acţioneze în 

conformitate cu obiectivele autorităţii finanţatoare, precum şi situaţia în care executarea obiectivă şi imparţială a funcţiilor 

oricărei persoane implicate în implementarea proiectului poate fi compromisă din motive familiale, politice, economice sau 

orice alte interese comune cu o altă persoană.  

Subsemnatul, ca persoană fizică sau ca persoană cu drept de reprezentare a organizaţiei solicitante în ceea ce 

priveşte implementarea proiectului, mă oblig să iau toate măsurile preventive necesare pentru a evita orice conflict de 

interese, aşa cum este acesta definit mai sus, şi, de asemenea, mă oblig să informez autoritatea finanţatoare despre orice 

situaţie ce generează sau ar putea genera un asemenea conflict.  

 
 
Numele şi prenumele:  
 
Funcţia: 
 
Semnătura şi ştampila.  
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Anexa nr.2 

 
 

DECLARA ŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 
 

 
Subsemnatul……............................................, domiciliat în localitatea ……................., str. ….…………....……………  nr. 

…, bl. …., ap. …, judeţul …….................., codul poştal …………..., posesor al actului de identitate …….……... seria 

……...., codul numeric personal ………………………..……….................................................................., în calitate de 

reprezentant al ………………..............................................................................................., declar că am luat cunoştinţă de 

prevederile Documentaţiei elaborată de Consiliul local Vulcan pentru acordarea de finanţări nerambursabile în anul bugetar 

2014 şi declar pe propria răspundere că nu mă aflu /sau persoana juridică pe care o reprezint nu se află în nici una dintre 

următoarele situaţii: 

a) în incapacitate de plată;  
b) cu plăţile / conturile blocate conform unei hotărâri judecătoreşti definitive; 
c) nu am încălcat /a încălcat cu bună ştiinţă prevederile unui alt contract finanţat din fonduri  
publice;  
d) nu sunt vinovat de declaraţii false cu privire la situaţia economică;  
e) nu am / nu are arierate către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul  
asigurărilor sociale de sănătate, bugetele locale sau fondurile speciale;  
f) 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. 

Cunoscând pedeapsa prevăzută de art. 292 din Codul penal pentru infracţiunea de fals în declaraţii, am verificat 
datele din prezenta declaraţie, care este completă şi corectă.  

 
 

Denumirea solicitantului ______________________________________________ 
 
Numele şi semnătura coordonatorului de proiect: …………………………………… 
 
 
 
Data_______________ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


