
Formular A
ORGANIZAŢIA NONGUVERNAMENTALĂ
  ____________________
           (denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul,  reprezentant  împuternicit  al 
____________________________________________________________________________, 
(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/aplicantului)
declar  pe  propria  răspundere,  sub  sancţiunea  excluderii  din  procedură  şi  sub  sancţiunile 
aplicate  faptei  de  fals  în  acte  publice,  că  nu  mă  aflu  în  situaţia  prevăzută  la  art.  180 din 
Ordonanţa de urgenţă  a  Guvernului  nr.  34/2006 privind atribuirea  contractelor  de achiziţie 
publică,  a  contractelor  de concesiune de lucrări  publice  şi  a contractelor  de concesiune  de 
servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, respectiv în ultimii 5 ani 
nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea 
la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.

De asemenea,  declar că la prezenta procedură de selecţie transparentă nu particip în 
două sau mai multe asocieri de ONG- uri, nu depun candidatura/oferta individuală şi o alta 
candidatură/ofertă comună, nu depun ofertă individuală, fiind nominalizat ca partener în cadrul 
unei alte oferte.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu 
şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării 
declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

    Data completării ......................

Organizaţia nonguvernamentală,
      _________________
      (semnatura autorizată)



Formular B
ORGANIZAŢIA NONGUVERNAMENTALĂ

    
____________________
    (denumirea/numele)

DECLARAŢIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181
Din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006

Subsematul(a)  ________________________________ (denumirea, numele ONG), în calitate 
de  aplicant/candidat/concurent  la  procedura  de  selecţie  transparentă  pentru  desemnarea 
ONG/ONG-uri  calificat/e  la  semnarea  acordului  de  parteneriat  la  data  de  _____________ 
(zi/lună/an),  organizată  de  ____________________  (denumirea  autorităţii  contractante), 
declar pe propria răspundere că:

a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un 
administrator judiciar sau activităţile mele sociale nu sunt suspendate şi nu fac 
obiectul  unui  aranjament  cu  creditorii.  De  asemenea,  nu  sunt  într-o  situaţie 
similară cu cele anterioare, reglementate prin lege

b) nu  fac  obiectul  unei  proceduri  legale  pentru  declararea  mea  în  una  dintre 
situaţiile prevăzute la lit a)

c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de 
asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt 
stabilit până la data solicitată ………..

cˆ1) în ultimii 2 ani nu şi-a îndeplinit sau şi-a îndeplinit în mod defectuos obligaţiile 
contractuale, din motive imputabile aplicantului în cauză, fapt care a produs sau 
este de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia

d) nu am fost condamnat, în ultimii 3 an, prin hotărârea definitivă a unei instanţe 
judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru 
comiterea unei greşeli în materie profesională.

Subsematul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg 
că  autoritatea  contractantă  are  dreptul  de  a  solicita,  în  scopul  verificării  şi  confirmării 
declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispunem.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de 
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii

     Orgnanizaţia nonguvernamentală,
             ______________
          (semnatura autorizată)



Formular C

 Curriculum vitae 
Europass

Informaţii personale

Nume/Prenume Nume, Prenume
Adresa Numărul imobilului, numele străzii, codul poştal, localitatea, ţara

Telefon Eliminaţi rândul dacă este cazul (vezi 
instrucţiunile)

Mobil: (eliminaţi dacă este cazul, vezi 
instrucţiunile)

Fax Eliminaţi rândul dacă este cazul (vezi instrucţiunile)
E-mail Eliminaţi rândul dacă este cazul (vezi instrucţiunile)

Cetăţenia Eliminaţi rândul dacă este cazul (vezi instrucţiunile)

Data naşterii

 Sex

Locul de muncă vizat /
 Aria ocupaţională

Eliminaţi rândul dacă este cazul (vezi instrucţiunile)

Experienţa profesională

Perioada Menţionaţi pe rând fiecare experienţă profesională relevantă, începând cu cea mai 
recentă dintre acestea.  Eliminaţi rândul dacă este cazul (vezi instrucţiunile)

Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi 

responsabilităţi
Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate

Educaţie şi formare

Perioada Menţionaţi pe rând fiecare formă de învăţământ şi program de formare 
profesională urmat, începând cu cel mai recent (vezi instrucţiunile)

Calificarea / diploma obţinută
Domenii principale studiate / 

competente dobândite



Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare
Nivelul de clasificare a formei 

de învăţământ / formare
Eliminaţi rândul dacă este cazul (vezi instrucţiunile)

 Aptitudini şi competente 
personale

Limba maternă Precizaţi  limba  maternă (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă)

 Limbi străine cunoscute
Autoevaluare Comprehensiune Vorbit Scris

 Nivel european (*) Abilităţi de 
ascultare

Abilităţi de 
citire

Interacţiune Exprimare

Limba
Limba

(*) Cadrului european de referinţă pentru limbi

Competenţe şi abilităţi sociale Descrieţi competenţele şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. Eliminaţi 
rândul dacă este cazul (vezi instrucţiunile)

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice

Descrieţi competenţele şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. Eliminaţi 
rândul dacă este cazul (vezi instrucţiunile)

Competenţe  şi aptitudini 
tehnice

Descrieţi competenţele şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. Eliminaţi 
rândul dacă este cazul (vezi instrucţiunile)

Competenţe şi cunoştinţe de 
utilizare a calculatorului

Descrieţi competenţele şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. Eliminaţi 
rândul dacă este cazul (vezi instrucţiunile)

Competenţe şi aptitudini 
artistice

Descrieţi competenţele şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. Eliminaţi 
rândul dacă este cazul (vezi instrucţiunile)

Alte competenţe şi aptitudini Descrieţi competenţele şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. Eliminaţi 
rândul dacă este cazul (vezi instrucţiunile)

Permis de conducere Menţionaţi dacă deţineţi un permis şi categoria. Eliminaţi rândul dacă este cazul 
(vezi instrucţiunile)

Informaţii suplimentare Indicaţi alte informaţii utile care nu au fost menţionate anterior, de exemplu: 
persoane de contact, referinţe etc.

 Anexe Enumeraţi documentele ataşate CV-ului, dacă este cazul (vezi instrucţiunile)



Formular A
 

Acord de parteneriat
Model orientativ
 

 

Art. 1. Părţile
1. numele  complet  al  organizaţiei,  cu  sediul  în  adresa  sediului,  codul  fiscal  având 

calitatea de lider de proiect (partener 1) 
2. numele  complet  al  organizaţiei,  cu sediul  în  adresa sediului,  codul  fiscal  – având 

calitatea de partener 2 

3. numele  complet  al  organizaţiei,  cu sediul  în  adresa sediului,  codul  fiscal  – având 
calitatea de partener n în funcţie de numărul de parteneri propuşi în parteneriat 

 

au convenit următoarele:
 

Art. 2. Obiectul
(1)        Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia 
fiecărei părţi la cofinanţarea cheltuielilor totale precum şi responsabilităţile ce le revin în 
implementarea activităţilor aferente proiectului: titlul proiectului, care este depus în cadrul 
Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară nr. axei prioritare „titlul axei  
prioritare”, Domeniul de intervenţie nr. domeniului de intervenţie „titlul domeniului de 
intervenţie”. 

(2)        Cererea de finanţare, inclusiv anexele sale, sunt parte integrantă a acestui acord.
 

Art. 3. Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului
                (1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund 

prevederilor din Cererea de finanţare – care este documentul principal în stabilirea 
acestor aspecte ale parteneriatului:

 

Organizaţia          Roluri şi responsabilităţi

Lider de proiect (Partener 1) Se  vor  descrie  activităţile  şi  subactivităţile  pe  care  fiecare 
partener  trebuie  să  le  implementeze,  în  strânsă  corelare  cu 
informaţiile furnizate în formularul cererii de finanţare



Partener 2  

Partener  n  

 

 

                (2) Contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului
                Partenerii vor asigura contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului aşa 

cum este precizat în Cererea de finanţare şi în prezentul acord.
 

 

Organizaţia          Contribuţia (unde este cazul)

Lider de proiect (Partener 1) Valoarea contribuţiei (în lei) 

Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului (%) 

Partener 2  

Partener n  

                (3) Plăţi
                Toate plăţile pentru proiect vor fi făcute de către Liderul de proiect (Partener 1) din  

contul deschis distinct al proiectului.
                Plăţile către parteneri pentru activităţile lor vor fi făcute pe bază de facturi emise către 

Liderul de proiect (Partener 1). 
                Toate facturile vor avea înscrise următoarele informaţii:

a)     Activitatea întreprinsă corespunzător proiectului;

b)     Linia de buget din proiect corespunzătoare activităţii.
 

Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului
                Perioada de valabilitate a acordului este cuprinsă între zz/ll/aaaa şi 31 decembrie 2020. 

                Acordul de parteneriat poate să înceteze, cel mai devreme la 31 dec 2020. 
 



Art. 5. Drepturile şi obligaţiile liderului de proiect (partenerului 1)
Drepturile liderului de proiect

                (1) Liderul de proiect are dreptul să solicite celorlalţi parteneri furnizarea oricăror 
informaţii şi documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, 

a cererilor de rambursare, sau a verificării respectării normelor în vigoare privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică.

 

Obligaţiile liderului de proiect
                (2) Liderul de proiect (Partener 1) va semna Cererea de finanţare şi Contractul de 

finanţare.
                (3) Liderul de proiect (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa 

despre progresul în implementarea proiectului şi le va furniza copii ale rapoartelor 
de progres şi financiare.

                (4) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri 
etc.), trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către 

Autoritatea de management / Organismul intermediar POR. 
                (5) Liderul de proiect se va asigura de desfăşurarea corectă a procedurilor de atribuire 

a contractelor de achiziţie publică, de către ceilalţi parteneri, conform normelor în 
vigoare

                (6) Liderul de proiect va înainta Organismului intermediar cererile de rambursare, 
împreună cu documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform 

procedurii.
                (7) Liderul de proiect va asigura transferul de fonduri obţinute din procesul de 

rambursare pentru cheltuielile angajate de către ceilalţi parteneri, care au fost 
certificate ca eligibile.

                (8) În cazul în care unul din partenerii 2, 3, n, nu duce la îndeplinire una sau mai multe 
din obligaţiile care le revin (e.g. implementarea unor activităţi, asigurarea 

contribuţiei la cofinanţarea proiectului, respectarea normelor în vigoare privind 
procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică), liderul de proiect va 

prelua în totalitate responsabilitatea de a îndeplini aceste obligaţii.
                (9) În cazul unui prejudiciu, liderul de proiect răspunde solidar cu partenerul din vina 

căruia a fost cauzat prejudiciul. 
 



Art. 6. Drepturile şi obligaţiile partenerilor 2, 3, n
Drepturile partenerilor 2, 3, n

                (1) Cheltuielile angajate de partenerii 2, 3, n, sunt eligibile în acelaşi fel ca şi 
cheltuielile angajate de către liderul de proiect corespunzător rolurilor avute în 

proiect.
                (2) Partenerii au dreptul, prin transfer de către liderul de proiect, la fondurile obţinute 

din procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de către aceştia, care au fost 
certificate ca eligibile.

                (3) Partenerii au dreptul să fie consultaţi cu regularitate de către liderul de proiect, să 
fie informaţi despre progresul în implementarea proiectului şi să li se furnizeze, de 

către liderul de proiect copii ale rapoartelor de progres şi financiare.
                (4) Partenerii au dreptul să fie consultaţi, de către liderul de proiect, în privinţa 

propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri 
etc.), înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / Organismul 

intermediar POR.
 

Obligaţiile partenerilor 2, 3, n
                (5) Partenerii sunt obligaţi să pună la dispoziţia liderului de proiect documentaţiile de 

atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie 
publică, spre verificare.

                (6) Partenerii sunt obligaţi să transmită copii conforme cu originalul după 
documentaţiile complete de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a 

contractelor de achiziţie publică, în scopul elaborării cererilor de rambursare.
                (7) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau 

financiară legate de proiect, solicitate de către Autoritatea de Management, 
Organismul Intermediar, Autoritatea de Plată/Certificare, Autoritatea de Audit, 

Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul 
asupra modului de implementare a proiectelor cofinanţate din instrumente 

structurale. 
                (8) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze liderului de proiect orice informaţii sau 

documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de 
progres.

                (9) În cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul 
răspunde solidar cu liderul de proiect.    

 



Art. 7. Proprietatea
                (1) Părţile au obligaţia să menţină proprietatea imobilului modernizat/ extins şi natura 

activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani după 
finalizare / dare în exploatare şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în această 

perioadă.
                (2) Înainte de sfârşitul proiectului, părţile/partenerii vor conveni asupra modului de 

acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor etc. achiziţionate prin 
proiect. Copii ale titlurilor de transfer vor fi ataşate raportului final.

                (3) Părţile au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor 
achiziţionate din finanţarea nerambursabilă, la locul de desfăşurare a proiectului şi 

exclusiv în scopul pentru care au fost achiziţionate.
                (4) Părţile au obligaţia să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziţionate ca 

urmare a obţinerii finanţării prin Programul Operaţional Regional, pe o perioadă de 
5 ani de la finalizarea proiectului..

 

Art. 8. (1) Părţile au obligaţia sa se asigure ca nu se vor desfăşura activităţi economice în 
scopul obţinerii de profit din echipamentele achiziţionate prin proiect sau din utilizarea 

imobilului modernizat/ extins.

(2) Părţile au obligaţia sa se asigure ca nu se vor desfăşura alte activităţi economice în scopul 
obţinerii de venituri din echipamentele achiziţionate prin proiect sau din utilizarea imobilului – 
modernizat/  extins, în afara activităţilor pentru care a fost finanţat  proiectul,  prin acordarea 
dreptului de utilizare a cestora către terţe părţi  (imobilul  şi echipamentele care fac obiectul 
proiectului finanţat prin fonduri publice în cadrul POR 2007-2013 nu pot fi utilizate în alt scop/ 
cu altă destinaţie decât cea principală).

Art. 9. Dispoziţii finale
                (1) Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este 

convenită de toate părţile. 

                (2) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care 
părţile nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente.

                (3) Părţile sunt de acord că prezentul acord este guvernat de legea română.
 

Întocmit în număr de exemplare exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte si 
un original pentru cererea de finantare .
 

Semnături

Lider de proiect 
(Partener 1)

Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului 
legal al organizaţiei

Semnătura Data şi locul 
semnării

Partener 2 Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului 
legal al organizaţiei

Semnătura Data şi locul 
semnării



Partener 3 Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului 
legal al organizaţiei

Semnătura Data şi locul 
semnării
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	                (5) Partenerii sunt obligaţi să pună la dispoziţia liderului de proiect documentaţiile de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, spre verificare.
	                (6) Partenerii sunt obligaţi să transmită copii conforme cu originalul după documentaţiile complete de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, în scopul elaborării cererilor de rambursare.
	                (7) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de Plată/Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanţate din instrumente structurale. 
	                (8) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze liderului de proiect orice informaţii sau documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres.
	                (9) În cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde solidar cu liderul de proiect.    
	Art. 7. Proprietatea
	                (1) Părţile au obligaţia să menţină proprietatea imobilului modernizat/ extins şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani după finalizare / dare în exploatare şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă.
	                (2) Înainte de sfârşitul proiectului, părţile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor etc. achiziţionate prin proiect. Copii ale titlurilor de transfer vor fi ataşate raportului final.
	                (3) Părţile au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziţionate din finanţarea nerambursabilă, la locul de desfăşurare a proiectului şi exclusiv în scopul pentru care au fost achiziţionate.
	                (4) Părţile au obligaţia să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziţionate ca urmare a obţinerii finanţării prin Programul Operaţional Regional, pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea proiectului..
	Art. 8. (1) Părţile au obligaţia sa se asigure ca nu se vor desfăşura activităţi economice în scopul obţinerii de profit din echipamentele achiziţionate prin proiect sau din utilizarea imobilului modernizat/ extins.
	(2) Părţile au obligaţia sa se asigure ca nu se vor desfăşura alte activităţi economice în scopul obţinerii de venituri din echipamentele achiziţionate prin proiect sau din utilizarea imobilului – modernizat/ extins, în afara activităţilor pentru care a fost finanţat proiectul, prin acordarea dreptului de utilizare a cestora către terţe părţi (imobilul şi echipamentele care fac obiectul proiectului finanţat prin fonduri publice în cadrul POR 2007-2013 nu pot fi utilizate în alt scop/ cu altă destinaţie decât cea principală).
	Art. 9. Dispoziţii finale
	                (1) Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de toate părţile. 
	                (2) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părţile nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente.
	                (3) Părţile sunt de acord că prezentul acord este guvernat de legea română.



