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Anexa 1 la Ghidul specific  

Model A 

 

Declarație de angajament al solicitantului, 
inclusiv privind evitarea conflictelor de interese, a fraudei, corupției și dublei finanțări. 

 

Subsemnatul ... , CNP....................,posesor al CI seria ... nr. ..., eliberată de ...,  în calitate de 
reprezentant legal al (completați cu denumirea organizației solicitante),  

Solicitant de finanțare/solicitant individual sau solicitant de finanțare (parteneriat) – lider de 
parteneriat și membru în cadrul parteneriatului pentru proiectul (completați cu titlul proiectului) 
pentru care am depus/s-a depus prezenta Cerere de finanțare 

 

Mă angajez ca (completați cu denumirea organizației solicitante) 
 Să finanțeze toate costurile neeligibile aferente proiectului (conform Acordului de 

parteneriat, dacă este cazul). 
 Să asigure resursele financiare necesare implementării optime ale proiectului, în condițiile 

rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile (fără TVA) din PNRR și a TVA aferent 
cheltuielilor eligibile din bugetul de stat, din bugetul coordonatorului de reforme și/sau 
investiții pentru Componenta C15 – Educație construirea, echiparea și operaționalizarea a 
110 creșe - MDLPA, în conformitate cu legislația în vigoare. 

 Să finanțeze, dacă este cazul, pentru proiectele de investiții pentru care execuția de lucrări 
a fost demarată, însă proiectele nu au fost încheiate în mod fizic sau financiar înainte de 
depunerea cererii de finanțare, corecțiile ce pot fi identificate în procedura de verificare a 
achiziției. 

 În cazul în care va primi finanțare din PNRR, trebuie ca în perioada de durabilitate să:  
o mențină investiția realizată (asigurând mentenanța și serviciile asociate necesare);  
o nu realizeze o modificare asupra calității de proprietar/administrator al clădirii 

/clădirile componentă/e a/ale proiectului, decât în condițiile prevăzute în 
contractul de finanțare;  

o nu realizeze o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau 
condițiile de realizare și care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale 
investiției. 

 Să respecte, pe durata pregătirii și implementării proiectului, prevederile legislației 
comunitare și naționale în domeniul, dezvoltării durabile, egalității de șanse, egalității de 
gen și nediscriminării.  

 Să respecte obligațiile prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului „Do No 
Significant Harm” (DNSH) („A nu prejudicia în mod semnificativ”), astfel cum este prevăzut 
la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să 
faciliteze investițiile durabile, pe toată perioada de implementare a proiectului. 

 Să notifice MDLPA asupra oricărei situații, eveniment ori modificare care afectează sau ar 
putea afecta respectarea condițiilor de eligibilitate aplicabile menționate în Ghidul specific 
în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a situației respective. 

 Să prezinte în etapa de implementare, cu respectarea termenelor prevăzute în cadrul 
ghidului specific aplicabil și în cadrul contractului de finanțare (dacă este cazul), toate 
documentele solicitate din Ghidul solicitantului. 
 

Semnătura:  

Nume, prenume 

Semnătura reprezentantului legal al solicitantului 

Data: zz/ll/aaaa 
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