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Anexa 6. Declaraţie privind încadrarea în definiţia organizaţiei de cercetare 

Subsemnatul/subsemnata, ……………………………………………. (numele şi prenumele 

reprezentantului legal al organizației de cercetare), în calitate de 

……………………………… (funcția reprezentantului legal al organizației) al 

……..…………………………….(denumirea completă a organizației), declar pe proprie 

răspundere că următoarele condiţii sunt îndeplinite cumulat: 

1. Organizația pe care o reprezint este organizație de cercetare1, după cum urmează: 

□ Instituție de învățământ superior de stat acreditată2; 

□ Instituție cu activitate principală de cercetare-dezvoltare (cod CAEN 72), așa cum reiese 

din statut sau din actul juridic de înființare; 

2. Toate profiturile sau veniturile excedentare sunt reinvestite în activități de cercetare, 

diseminare sau educație (conform actului de constituire sau al statutului); 

3. 

□ Nu există întreprinderi care pot exercita influență asupra organizației de cercetare; 

□ Există întreprinderi care pot exercita influență asupra organizației de cercetare (ca 

acționari sau ca membri), dar aceștia nu au acces preferențial la capacitățile de cercetare 

ale organizației și nici la rezultatele cercetării; 

4. 

□ Organizația desfășoară exclusiv activități non-economice3; 

□ În afara activității non-economice principale, organizația desfășoară și activități 

economice4, dar în bilanț sau în balanța cu situația analitică, activitățile non-economice, 

costurile și finanțarea acestora sunt prezentate separat de activitățile economice. 

Dacă una din cele patru condiții simultane din Declarație nu este respectată, entitatea 

acționează în calitate de întreprindere şi se va verifica respectarea schemei de acordare a 

ajutorului de stat. 

Declarație pe proprie răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice. 

Data: 

Reprezentant legal, 

Funcția:  

Nume și prenume 

Semnătura   

                                                 
1 Organizația de cercetare este o entitate, indiferent de statutul său legal (de drept public sau privat) sau de modalitățile de finanțare, al 
cărei scop principal este de a conduce activități de cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală, și de a 

disemina rezultatele sale prin publicații, educație, sau activități de transfer tehnologic. Toate profiturile/veniturile excedentare sunt 

reinvestite în aceste activități, diseminarea rezultatelor sau activitatea de educație. Întreprinderile care pot exercita o influenta asupra unei 
astfel de organizații, în calitate de, spre exemplu, acționari sau membri, nu vor beneficia de acces preferențial la capacitățile de cercetare 

ale acestei entități sau la rezultatele cercetării generate de aceasta. 
2 Inclusiv spitalele clinice şi universitare definite in Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, după cum urmează. Spitalul 
clinic este spitalul care are in componenta cel puțin două clinici universitare în specialități diferite, care desfășoară asistenta medicală, 

activitate de învățământ și cercetare științifică medicala și de educație medicală continuă. Spitalul universitar este spitalul organizat in 

centre universitare medicale, in structura căruia toate secțiile de specialitate sunt secții clinice și sunt incluse în structura clinicilor 

universitare. Secțiile clinice sunt secțiile de spital in care se desfășoară activități de învățământ universitar. Clinica universitară are in 

structura ei una sau mai multe secții clinice. 
3 Prin activități non-economice se înțeleg: 
-Activități educaționale pentru perfecționarea resurselor umane; 

-Activități CD independente sau în colaborare, pentru extinderea și mai buna înțelegere a cunoștințelor; 

-Diseminarea rezultatelor cercetării; 
-Activități de transfer tehnologic (vânzarea de licențe, crearea de spin-off-uri sau alte forme de management al cunoașterii, create de 

organizațiile de cercetare), dacă sunt de natură internă, și toate veniturile din aceste activități sunt reinvestite în activitățile principale ale 

organizației de cercetare. Prin “natura internă” se înțeleg situațiile în care managementul cunoașterii în cadrul organizațiilor de cercetare 
este realizat fie de un departament al acesteia, fie de altă formă de organizare subordonată organizației de cercetare în cauză, sau în 

colaborare cu altă organizație de cercetare. Contractarea de astfel de servicii, de la terți, prin achiziții publice, nu afectează natura internă 

a acestor activități. 
4 Contractele cu industria, activitățile de consultanță şi de închiriere a infrastructurii sunt activități economice. 
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Anexa 7. Declaraţie privind încadrarea Solicitantului în categoria organizațiilor de 

cercetare de drept public din sistemul național de cercetare-dezvoltare 

 

Subsemnatul/subsemnata, ……………………………………………. (numele şi 

prenumele reprezentantului legal al organizaţiei de cercetare), în calitate de 

……………………………… (funcţia reprezentantului legal) al 

……..………………………… 

(denumirea completă a organizaţiei), declar pe proprie răspundere că organizația se 

încadrează în una din următoarele categorii: 

a) institut naţional de cercetare-dezvoltare; 

b) instituţie de învăţământ superior de stat acreditată;  

c) institut, centru sau staţiune de cercetare-dezvoltare din subordinea Academiei Române 

sau a academiilor de ramură; 

d) alt institut, centru sau staţiune de cercetare-dezvoltare organizată ca instituţie publică ori 

de drept public; 

e) centru internaţional de cercetare-dezvoltare înfiinţat în baza unor acorduri internaţionale; 

f) institut sau centru de cercetare-dezvoltare organizat în cadrul societăţilor naţionale, 

companiilor naţionale şi regiilor autonome; 

g) altă instituţie publică sau de drept public ce are obiect de activitate şi cercetarea-

dezvoltarea ori structură a acesteia legal constituită. 

 

Declaraţie pe proprie răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice. 

 

Data:       

 

Reprezentant legal, 

Funcția:  

Nume și prenume 

Semnătura  
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Anexa 8. Declarație privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor 

mici şi mijlocii care desfășoară activitate de cercetare dezvoltare 

 

Subsemnatul/Subsemnata, ……………………………………. (numele şi prenumele 

reprezentantului legal al organizaţiei), în calitate de ……………………...……… (funcţia 

reprezentantului legal al Partenerului) al ……..……………………………....... 

(denumirea completă a Partenerului), declar pe proprie răspundere că organizația cu datele 

de identificare:  

 

A. Date de identificare a întreprinderii 

Adresa sediului social....................................................... 

Cod unic de inregistrare (CUI).......................................... 

 

se încadrează în categoria: 

 

 Microîntreprindere – au până la 9 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin 

active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei 

 Întreprindere mică – au între 10 și 49 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau 

dețin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei 

 Întreprindere mijlocie – au între 50 și 249 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală 

netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau dețin active totale care nu depășesc 

echivalentul în lei a 43 milioane euro 

 

Date economico-financiare (aferente anului 2021) 

 da nu 

Întreprinderea are o activitate economică de cel puțin 2 ani   

Rezultatul net al ultimului an financiar este pozitiv  

     SAU 

Media rezultatelor financiare a ultimilor 2 ani este pozitivă 

  

Media cifrei de afaceri pe ultimii 2 ani este cel puțin egală cu valoarea 

solicitată de aceasta de la bugetul competiției 

  

 

Obiectul principal sau secundar de activitate este cercetarea-dezvoltarea 

 da nu 

Întreprinderea are în obiectul de activitate și cercetare-dezvoltare (CAEN 72, 

subclasele CAEN 721 - Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie, 

respectiv CAEN 722 - Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste) 

  

Declar pe propria răspundere ca datele din această declaraţie sunt conforme cu realitatea.  

Data:       

 

Reprezentant legal, 

Funcția:  

Nume și prenume 

Semnătura   
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Anexa 9. Declarație privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor 

mari care desfășoară activitate de cercetare dezvoltare 

 

Subsemnatul/Subsemnata, ……………………………………. (numele şi prenumele 

reprezentantului legal al organizaţiei), în calitate de ……………………...……… (funcţia 

reprezentantului legal al Partenerului) al ……..……………………………....... 

(denumirea completă a Partenerului), declar pe proprie răspundere că organizația cu datele 

de identificare:  

 

Adresa sediului social................................. 

Cod unic de inregistrare (CUI).......................... 

 

se încadrează în categoria: 

 

 Întreprindere mare – are peste 249 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă de 

peste 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deține active totale care depășesc echivalentul în lei a 

43 milioane euro, sau alte situații prevăzute de legislație. 

 

Date economico-financiare (aferente anului 2021) 

 da nu 

Întreprinderea are o activitate economică de cel puțin 2 ani   

Rezultatul net al ultimului an financiar este pozitiv  

     SAU 

Media rezultatelor financiare a ultimilor 2 ani este pozitivă 

  

Media cifrei de afaceri pe ultimii 2 ani este cel puțin egală cu valoarea 

solicitată de aceasta de la bugetul competiției 

  

 

Obiectul principal sau secundar de activitatea este cercetarea-dezvoltarea 

 da nu 

Întreprinderea are în obiectul de activitate și cercetare-dezvoltare (CAEN 72, 

subclasele CAEN 721 - Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie, 

respectiv CAEN 722 - Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste) 

  

 

Declar pe propria răspundere ca datele din această declaraţie sunt conforme cu realitatea.  

Data:       

 

Reprezentant legal, 

Funcția:  

Nume și prenume 

Semnătura  
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Anexa 10a. Declarație Solicitant privind certificarea legalității și corectitudinea 

informațiilor cuprinse în cererea de finanțare și a informațiilor completate în 

platforma de depunere 

 

Subsemnatul/Subsemnata, ……………………………………. (numele şi prenumele 

reprezentantului legal al organizaţiei de cercetare), în calitate de 

……………………...……… (funcţia reprezentantului legal al Solicitantului) al 

……..……………………………....... (denumirea completă a Solicitantului), declar pe 

proprie răspundere că informațiile incluse în această cerere de finanțare, precum și detaliile 

prezentate în documentele anexate și informațiile completate în platforma de depunere, sunt 

legale și corecte. 

Înțeleg că, dacă cererea de finanțare nu este completă cu privire la toate detaliile și aspectele 

solicitate, inclusiv această declarație, propunerea de proiect complex ar putea fi respinsă. 

 

Declarație pe proprie răspundere, sub sancțiunea eliminării din competiție sau 

sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice.  

 

Data: 

 

Reprezentant legal, 

Funcția:  

Nume și prenume 

Semnătura 
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Anexa 10b. Declarație Partener privind certificarea legalității și corectitudinea 

informațiilor cuprinse în cererea de finanțare și a informațiilor completate în 

platforma de depunere 

 

Subsemnatul/Subsemnata, ……………………………………. (numele şi prenumele 

reprezentantului legal al Partenerului), în calitate de ……………………...……… (funcţia 

reprezentantului legal al Partenerului) al ……..……………………………....... 

(denumirea completă a Partenerului), declar pe proprie răspundere că informațiile incluse 

în această cerere de finanțare ce vizează Partenerul ce îl reprezint, precum și detaliile 

prezentate în documentele anexate și informațiile completate în platforma de depunere ce 

vizează Partenerul ce îl reprezint sunt legale și corecte. 

Înțeleg că, dacă cererea de finanțare nu este completă cu privire la toate detaliile și aspectele 

solicitate, inclusiv această declarație, propunerea de proiect complex ar putea fi respinsă. 

 

Declarație pe proprie răspundere, sub sancțiunea eliminării din competiție sau 

sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice.  

 

Data: 

 

Reprezentant legal, 

Funcția:  

Nume și prenume 

Semnătura 
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Anexa 11a. Declarație Solicitant privind evitarea neregulilor grave, a fraudei, 

corupției și dublei finanțări 

 

Subsemnatul/Subsemnata, ……………………………………. (numele şi prenumele 

reprezentantului legal al organizaţiei de cercetare), în calitate de 

……………………...……… (funcţia reprezentantului legal al Solicitantului) al 

……..……………………………....... (denumirea completă a Solicitantului), pentru a 

putea participa în proiectul complex cu titlul “….", pentru care se solicită finanțare din 

PNRR, declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal cu 

privire la falsul în declarații, că: 

 Voi lua toate măsurile necesare pentru prevenirea neregulilor grave (conflict de interese, 

fraudă, corupție), atât în faza de selecție, evaluare și contractare a proiectului complex 

propus spre finanțare din PNRR, cât și în cea de implementare a acestuia, în conformitate 

cu prevederile legale incidente; 

 Proiectul complex propus spre finanțare (în întregime sau parțial) nu face obiectul unei 

alte solicitări de sprijin financiar care să acopere aceleași costuri; 

 Proiectul complex propus spre finanțare (în întregime sau parțial) nu a mai beneficiat, în 

ultimii 5 ani, de sprijin financiar care să fi acoperit aceleași costuri. 

Am luat la cunoștință că declarația în fals atrage după sine încetarea acordului de finanțare, 

precum și obligarea organizației pe care o reprezint la rambursarea banilor care fac obiectul 

dublei finanțări și la plata de despăgubiri pentru perioada scursă de la încasarea finanțării 

nerambursabile, până la data descoperirii falsului. 

 

Declarație pe proprie răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte 

publice. 

 

Data: 

 

Reprezentant legal, 

Funcția:  

Nume și prenume 

Semnătura 
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Anexa 11b. Declarație Partener privind evitarea neregulilor grave, a fraudei, corupției 

și dublei finanțări 

 

Subsemnatul/Subsemnata, ……………………………………. (numele şi prenumele 

reprezentantului legal al organizaţiei), în calitate de ……………………...……… (funcţia 

reprezentantului legal al Partenerului) al ……..……………………………....... 

(denumirea completă a Partenerului), pentru a putea participa în proiectul complex cu titlul 

“….", pentru care se solicită finanțare din PNRR, declar pe proprie răspundere, cunoscând 

prevederile art. 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații, că: 

 Voi lua toate măsurile necesare pentru prevenirea neregulilor grave (conflict de interese, 

fraudă, corupție), atât în faza de selecție, evaluare și contractare a proiectului complex 

propus spre finanțare din PNRR, cât și în cea de implementare a acestuia, în conformitate 

cu prevederile legale incidente; 

 Proiectul complex propus spre finanțare (în întregime sau parțial) nu face obiectul unei 

alte solicitări de sprijin financiar care să acopere aceleași costuri; 

 Proiectul complex propus spre finanțare (în întregime sau parțial) nu a mai beneficiat, în 

ultimii 5 ani, de sprijin financiar care să fi acoperit aceleași costuri. 

Am luat la cunoștință că declarația în fals atrage după sine încetarea acordului de finanțare, 

precum și obligarea organizației pe care o reprezint la rambursarea banilor care fac obiectul 

dublei finanțări și la plata de despăgubiri pentru perioada scursă de la încasarea finanțării 

nerambursabile, până la data descoperirii falsului. 

 

Declarație pe proprie răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte 

publice. 

 

Data: 

 

Reprezentant legal, 

Funcția:  

Nume și prenume 

Semnătura 
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Anexa 12a. Declarație pe propria răspundere privind eligibilitatea financiară a 

Solicitantului 

 

Subsemnatul/Subsemnata, ……………………………………. (numele şi prenumele 

reprezentantului legal al organizaţiei de cercetare), în calitate de 

……………………...……… (funcţia reprezentantului legal al Solicitantului) al 

……..……………………………....... (denumirea completă a Solicitantului), declar pe 

proprie răspundere ca organizația nu este declarată, conform legii, în stare de incapacitate 

de plată conform legii și nu are plățile/conturile blocate conform unei hotărâri judecătorești. 

De asemenea, organizația nu se face vinovată de: 

 declarații inexacte cu privire la informațiile solicitate de Autoritatea Contractantă în 

vederea selectării contractorilor; 

 încălcarea în mod grav a prevederilor unui alt contract de finanțare încheiat anterior cu 

Autoritatea Contractantă. 

 

Declarație pe proprie răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte 

publice. 

 

Data: 

 

Reprezentant legal, 

Funcția: 

Nume și prenume 

Semnătura 
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Anexa 12b. Declarație pe propria răspundere privind eligibilitatea financiară a 

Partenerului 

 

Subsemnatul/Subsemnata, ……………………………………. (numele şi prenumele 

reprezentantului legal al organizaţiei), în calitate de ……………………...……… (funcţia 

reprezentantului legal al Partenerului) al ……..……………………………....... 

(denumirea completă a Partenerului), declar pe proprie răspundere ca organizația pe care o 

reprezint nu este declarată, conform legii, în stare de incapacitate de plată conform legii și 

nu are plățile/conturile blocate conform unei hotărâri judecătorești. 

De asemenea, organizația nu se face vinovată de: 

 declarații inexacte cu privire la informațiile solicitate de Autoritatea Contractantă în 

vederea selectării contractorilor; 

 încălcarea în mod grav a prevederilor unui alt contract de finanțare încheiat anterior cu 

Autoritatea Contractantă. 

 

Declarație pe proprie răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte 

publice. 

 

Data: 

 

Reprezentant legal, 

Funcția: 

Nume și prenume 

Semnătura 
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Anexa 13. Declarația privind beneficiarii reali 

 

Se depune o copie conform cu originalul a declarație depuse la Registrul Națtional al 

Registrului Comerțului, doar de întreprinderi (IMM și, acolo unde este cazul, întreprinderi 

mari) 

https://www.onrc.ro/templates/site/formulare/Declaratie%20privind%20beneficiarii%20re

ali%20-%20semnatura%20privata-nr.6A.pdf) 

  

https://www.onrc.ro/templates/site/formulare/Declaratie%20privind%20beneficiarii%20reali%20-%20semnatura%20privata-nr.6A.pdf
https://www.onrc.ro/templates/site/formulare/Declaratie%20privind%20beneficiarii%20reali%20-%20semnatura%20privata-nr.6A.pdf


 

12 

 

Anexa 14a. Declarație pe propria răspundere a Solicitantului prin care se certifică 

acceptarea implementării proiectului complex în organizație 

 

Subsemnatul/Subsemnata, ……………………………………. (numele şi prenumele 

reprezentantului legal al organizaţiei), în calitate de ……………………...……… (funcţia 

reprezentantului legal al Solicitantului) al ……..……………………………....... 

(denumirea completă a Solicitantului), declar pe proprie răspundere că, în cazul în care 

proiectul complex cu titlul “…." este finanțat, organizația acceptă implementarea 

proiectului complex, nivelul indicatorilor de rezultat și realizare, asigură sprijin 

administrativ și pune la dispoziția echipei de proiect complex infrastructura necesară, 

asigură angajarea Directorului de proiect complex (Complex Project Coordinator) cu norma 

întreagă și a membrilor echipei de proiect, inclusiv a Directorului/directorilor de proiect/e 

specific/e (Specific RDI Project Principal Investigator), dacă este cazul, în condițiile legii 

și cu respectarea prevederilor Ghidului aplicantului (inclusiv contractul de finanțare) pe 

întreaga perioadă a implementării proiectului complex. 

 

Data: 

 

Reprezentant legal, 

Funcția: 

Nume și prenume 

Semnătura 
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Anexa 14b. Declarație pe propria răspundere a Partenerului prin care se certifică 

acceptarea implementării proiectului complex în organizație 

 

Subsemnatul/Subsemnata, ……………………………………. (numele şi prenumele 

reprezentantului legal al organizaţiei), în calitate de ……………………...……… (funcţia 

reprezentantului legal al Partenerului) al ……..……………………………....... 

(denumirea completă a Partenerului), declar pe proprie răspundere că, în cazul în care 

proiectul complex cu titlul “…." este finanțat, organizația acceptă implementarea 

proiectului complex, nivelul indicatorilor de rezultat și realizare, conform Acordului de 

parteneriat și Cererii de finanțare, asigură angajarea Responsabilului de proiect partener 

(Lead Partner), inclusiv a Directorului/directorilor de proiect/e specific/e (Specific RDI 

Project Principal Investigator), dacă este cazul, asigură sprijin administrativ și pune la 

dispoziția echipei de proiect infrastructura necesară, în condițiile legii și cu respectarea 

prevederilor Ghidului aplicantului (inclusiv contractul de finanțare) pe întreaga perioadă a 

implementării proiectului complex. 

 

Data: 

 

Reprezentant legal, 

Funcția: 

Nume și prenume 

Semnătura 
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Anexa 15. Declarație pe proprie răspundere privind conformitatea propunerii de 

proiect complex cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01) 

 

Subsemnatul/subsemnata, ……………………………………………………………… 

(numele şi prenumele directorului de proiect complex), declar pe propria răspundere că 

activităţile şi lucrările din cadrul propunerii de proiect complex cu titlul: 

„..................................”, sunt conforme cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).  

De asemenea, confirm că activităţile şi lucrările din cadrul propunerii de proiect complex 

NU se încadrează în următoarea listă de activități: 

1. Activități și active legate de combustibili fosili, inclusiv utilizarea în aval; 

2. Activități și active din cadrul sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii 

(ETS) cu emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de 

referință relevante; 

3. Activități și active legate de depozite de deșeuri, incineratoare și instalații de tratare 

mecano-biologică a deșeurilor; 

4. Activități și active în cazul cărora eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna 

mediului înconjurător. 

 

 

 

 

Data:  

 

Director de proiect complex 

Numele şi prenumele:  

Semnătura 
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Anexa 16. Declarație TVA 

 

Subsemnatul/Subsemnata, ……………………………………. (numele şi prenumele 

reprezentantului legal al organizaţiei), în calitate de ……………………...……… (funcţia 

reprezentantului legal al organizaţiei) al ……..……………………………....... (denumirea 

completă a organizaţiei), declar pe proprie răspundere că: 

 

Solicităm / NU solicităm recuperarea TVA-ului de la autoritățile fiscale naționale în 

conformitate cu reglementările fiscale naționale. 

 

 

 

Declaraţie pe proprie răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice. 

 

 

Data:   

 

Reprezentant legal 

Funcția: 

Numele şi prenumele: 

Semnătura 
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Anexa 17a. Declarație pe proprie răspundere a reprezentatului legal al Solicitantului 

privind conflictul de interese 

 

Subsemnatul/subsemnata, .............................................. (numele şi prenumele 

reprezentantului legal al organizaţiei), având funcţia de.............................. (funcţia 

reprezentantului legal al Solicitantului) în cadrul ..................................... (denumirea 

completă a Solicitantului), cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de Codul Penal, 

declar pe propria răspundere, în baza informaţiilor pe care le deţin la această dată, că 

participarea în cadrul proiectului complex “.........................................................................”, 

nu este de natură a crea o situaţie de conflict de interese în conformitate cu prevederile art. 

61 – Conflictul de interese din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046. 

 

Data:  

 

 

Reprezentant legal 

Nume și prenume:  

Funcția: 

Semnătura 
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Anexa 17b. Declarație pe proprie răspundere a directorului de proiect complex 

privind conflictul de interese 

 

Subsemnatul/subsemnata, .............................................., având funcţia de Director de 

proiect complex cu titlul..... cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de Codul Penal, 

declar pe propria răspundere, în baza informaţiilor pe care le deţin la această dată, că 

participarea în cadrul proiectului complex nu este de natură a crea o situaţie de conflict de 

interese în conformitate cu prevederile art. 61 – Conflictul de interese din Regulamentul 

(UE, Euratom) 2018/1046. 

 

Data:  

 

Director de proiect complex 

Nume și prenume:  

Semnătura 
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Anexa 17c. Declarație pe proprie răspundere a reprezentatului legal al Partenerului 

privind conflictul de interese 

 

Subsemnatul/subsemnata, .............................................. (numele şi prenumele 

reprezentantului legal al organizaţiei), având funcţia de.............................. (funcţia 

reprezentantului legal al Partenerului) în cadrul ..................................... (denumirea 

completă a Partenerului), cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de Codul Penal, 

declar pe propria răspundere, în baza informaţiilor pe care le deţin la această dată, că 

participarea în cadrul proiectului complex “.........................................................................”, 

nu este de natură a crea o situaţie de conflict de interese în conformitate cu prevederile art. 

61 – Conflictul de interese din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046. 

 

Data:  

 

 

Reprezentant legal 

Nume și prenume:  

Funcția: 

Semnătura 
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Anexa 18a. Declarație consimțământ reprezentant legal Solicitant privind prelucrarea 

datelor cu caracter personal 

 

Subsemnatul/subsemnata, .............................................. (numele şi prenumele 

reprezentantului legal al organizaţiei), având funcţia de.............................. (funcţia 

reprezentantului legal al Solicitantului) în cadrul ..................................... (denumirea 

completă a Solicitantului), declar că: 

 

• Am fost informat(ă) cu privire la prevederile Regulamentului (UE) 679/26 aprilie 2016 

privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi privind libera circulaţie a acestor date. 

• Am fost informat(ă) că beneficiez de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor mele 

şi dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. 

• Am fost informat(ă) că datele cu caracter personal urmează să fie prelucrate şi stocate în 

cadrul MCID în cadrul apelului de proiecte PNRR-III-C9-2022-I5. 

• Am fost informat(ă) că prelucrarea datelor mele cu caracter personal este necesară în 

vederea obligaţiilor legale ce îi revin operatorului, respectiv MCID în cadrul apelului de 

proiecte PNRR-III-C9-2022-I5, precum şi în scopul intereselor şi drepturilor ce îmi revin. 

• Am fost informat(ă) că datele mele cu caracter personal sunt comunicate autorităţilor 

publice, precum şi altor instituţii abilitate (Ex.: ANAF, ANFP, ITM, ANI, la solicitarea 

instanţelor judecătoreşti sau organelor de cercetare penală, ș.a). 

• Am fost informat(ă) că în scopul prelucrării exacte a datelor mele cu caracter personal, 

am obligaţia de a aduce la cunoştinţa operatorului, respectiv MCID, orice modificare 

survenită asupra datelor mele personale. 

• Am fost informat(ă) că am dreptul să îmi retrag consimţămâtul în orice moment printr-o 

cerere scrisă, întemeiată, datată şi semnată, depusă la sediul MCID, exceptând cazul în care 

prelucrarea datelor mele cu caracter personal este necesară în legătură cu raportul de 

muncă/serviciu.  

 

În consecinţă, îmi dau consimţământul pentru prelucrarea, transmiterea şi stocarea datelor 

cu caracter personal în cadrul MCID în cadrul apelului de proiecte PNRR-III-C9-2022-I5. 

 

Data:  

 

Reprezentant legal 

Funcția:  

Numele şi prenumele: 

Semnătura 
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Anexa 18b. Declarație consimțământ director proiect complex privind prelucrarea 

datelor cu caracter personal 

 

Subsemnatul/subsemnata, .............................................., având funcţia de Director proiect 

complex în proiectul cu titlul .............................. declar că: 

 

• Am fost informat(ă) cu privire la prevederile Regulamentului (UE) 679/26 aprilie 2016 

privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi privind libera circulaţie a acestor date. 

• Am fost informat(ă) că beneficiez de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor mele 

şi dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. 

• Am fost informat(ă) că datele cu caracter personal urmează să fie prelucrate şi stocate în 

cadrul MCID în cadrul apelului de proiecte PNRR-III-C9-2022-I5. 

• Am fost informat(ă) că prelucrarea datelor mele cu caracter personal este necesară în 

vederea obligaţiilor legale ce îi revin operatorului, respectiv MCID în cadrul apelului de 

proiecte PNRR-III-C9-2022-I5, precum şi în scopul intereselor şi drepturilor ce îmi revin. 

• Am fost informat(ă) că datele mele cu caracter personal sunt comunicate autorităţilor 

publice, precum şi altor instituţii abilitate (Ex.: ANAF, ANFP, ITM, ANI, la solicitarea 

instanţelor judecătoreşti sau organelor de cercetare penală, ș.a). 

• Am fost informat(ă) că în scopul prelucrării exacte a datelor mele cu caracter personal, 

am obligaţia de a aduce la cunoştinţa operatorului, respectiv MCID, orice modificare 

survenită asupra datelor mele personale. 

• Am fost informat(ă) că am dreptul să îmi retrag consimţămâtul în orice moment printr-o 

cerere scrisă, întemeiată, datată şi semnată, depusă la sediul MCID, exceptând cazul în care 

prelucrarea datelor mele cu caracter personal este necesară în legătură cu raportul de 

muncă/serviciu.  

 

În consecinţă, îmi dau consimţământul pentru prelucrarea, transmiterea şi stocarea datelor 

cu caracter personal în cadrul MCID în cadrul apelului de proiecte PNRR-III-C9-2022-I5. 

 

Data:  

 

Director proiect complex, 

Numele şi prenumele: 

Semnătura 
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Anexa 18c. Declarație consimțământ reprezentant legal Partener privind prelucrarea 

datelor cu caracter personal 

 

Subsemnatul/subsemnata, .............................................. (numele şi prenumele 

reprezentantului legal al organizaţiei), având funcţia de.............................. (funcţia 

reprezentantului legal al Partenerului) în cadrul ..................................... (denumirea 

completă a Partenerului), declar că: 

 

• Am fost informat(ă) cu privire la prevederile Regulamentului (UE) 679/26 aprilie 2016 

privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi privind libera circulaţie a acestor date. 

• Am fost informat(ă) că beneficiez de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor mele 

şi dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. 

• Am fost informat(ă) că datele cu caracter personal urmează să fie prelucrate şi stocate în 

cadrul MCID în cadrul apelului de proiecte PNRR-III-C9-2022-I5. 

• Am fost informat(ă) că prelucrarea datelor mele cu caracter personal este necesară în 

vederea obligaţiilor legale ce îi revin operatorului, respectiv MCID în cadrul apelului de 

proiecte PNRR-III-C9-2022-I5, precum şi în scopul intereselor şi drepturilor ce îmi revin. 

• Am fost informat(ă) că datele mele cu caracter personal sunt comunicate autorităţilor 

publice, precum şi altor instituţii abilitate (Ex.: ANAF, ANFP, ITM, ANI, la solicitarea 

instanţelor judecătoreşti sau organelor de cercetare penală, ș.a). 

• Am fost informat(ă) că în scopul prelucrării exacte a datelor mele cu caracter personal, 

am obligaţia de a aduce la cunoştinţa operatorului, respectiv MCID, orice modificare 

survenită asupra datelor mele personale. 

• Am fost informat(ă) că am dreptul să îmi retrag consimţămâtul în orice moment printr-o 

cerere scrisă, întemeiată, datată şi semnată, depusă la sediul MCID, exceptând cazul în care 

prelucrarea datelor mele cu caracter personal este necesară în legătură cu raportul de 

muncă/serviciu.  

 

În consecinţă, îmi dau consimţământul pentru prelucrarea, transmiterea şi stocarea datelor 

cu caracter personal în cadrul MCID în cadrul apelului de proiecte PNRR-III-C9-2022-I5. 

 

Data:  

 

Reprezentant legal 

Funcția:   

Numele şi prenumele: 

Semnătura 
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Anexa B4. Declarație pe propria răspundere a Partenerului (semnată și ștampilată de 

către reprezentantul legal) prin care își asumă angajamentul de a asigura resursele 

financiare și umane necesare în implementarea proiectului, pe toată durata de 

implementare a proiectului 

 

Subsemnatul/Subsemnata, ……………………………………. (numele şi prenumele 

reprezentantului legal al organizaţiei), în calitate de ……………………...……… (funcţia 

reprezentantului legal al Partenerului) al ……..……………………………....... 

(denumirea completă a Partenerului), cunoscând prevederile Codului Penal privitoare la 

falsul în declarații, declar pe proprie răspundere că, în cazul în care voi fi selectat ca Partener 

(IMM/ Intreprindere mare) în cadrul proiectului complex cu titlul “ CREAREA, 

OPERAȚIONALIZAREA ȘI DEZVOLTAREA CENTRULUI NAȚIONAL DE 

COMPETENȚĂ ÎN DOMENIUL CANCERULUI (CNCC)" și acesta este finanțat, 

organizația acceptă implementarea proiectului complex, nivelul indicatorilor de rezultat și 

realizare, conform Propunerii de Proiect Specific înaintată, asigură angajarea 

Responsabilului de proiect partener (Lead Partner), inclusiv a Directorului de Proiect 

specific/e (Specific RDI Project Principal Investigator), dacă este cazul, asigură sprijin 

administrativ și pune la dispoziția echipei de proiect infrastructura necesară, în condițiile 

legii și cu respectarea prevederilor Ghidului aplicantului (inclusiv contractul de finanțare) 

pe întreaga perioadă a implementării proiectului complex. 

 

Data: 

 

Reprezentant legal, 

Funcția: 

Nume și prenume 

Semnătura 
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Anexa B9. Declarație pe propria răspundere privind certificarea legalității și 

corectitudinea informațiilor cuprinse în Proiectul Specific de CDI a Partenerului 

 

Subsemnatul/Subsemnata, ……………………………………. (numele şi prenumele 

reprezentantului legal al organizaţiei), în calitate de ……………………...……… (funcţia 

reprezentantului legal al Partenerului) al ……..……………………………....... 

(denumirea completă a Partenerului), declar pe proprie răspundere ca datele și informațiile 

prezentate în Proiectul Specific de CDI prezentat de organizația pe care o reprezint în cadrul 

proiectului complex cu titlul “ CREAREA, OPERAȚIONALIZAREA ȘI DEZVOLTAREA 

CENTRULUI NAȚIONAL DE COMPETENȚĂ ÎN DOMENIUL CANCERULUI (CNCC)"  

sunt conforme cu realitatea și legislația în vigoare 

 

Declarație pe proprie răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte 

publice. 

 

Data: 

 

Reprezentant legal, 

Funcția: 

Nume și prenume 

Semnătura 
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Anexa B15. Declarație pe propria răspundere a reprezentatului legal al candidatului 

că nu a depus și nu va mai depune alt dosar de candidatură pentru partener sau 

solicitant într-o altă propunere de proiect ce abordează aceeași misiune UE – 

CANCER- din cadrul Orizont Europa pentru apelul de proiecte PNRR-III-C9-2022-

I5 

 

Subsemnatul/Subsemnata, ……………………………………. (numele şi prenumele 

reprezentantului legal al organizaţiei), în calitate de ……………………...……… (funcţia 

reprezentantului legal al Partenerului) al ……..……………………………....... 

(denumirea completă a Partenerului), declar pe proprie răspundere ca organizația pe care o 

reprezint nu a depus și nu va mai depune alt dosar de candidatură pentru partener sau 

solicitant într-o altă propunere de proiect ce abordează aceeași misiune UE – CANCER- din 

cadrul Orizont Europa pentru apelul de proiecte PNRR-III-C9-2022-I5, alta decât în cadrul 

proiectului complex cu titlul “ CREAREA, OPERAȚIONALIZAREA ȘI DEZVOLTAREA 

CENTRULUI NAȚIONAL DE COMPETENȚĂ ÎN DOMENIUL CANCERULUI (CNCC)" 

 În situația în care organizația pe care o reprezint a depus sau va depune alt dosar de 

candidatură pentru partener sau solicitant într-o altă propunere de proiect ce abordează 

aceeași misiune UE – CANCER- din cadrul Orizont Europa pentru apelul de proiecte 

PNRR-III-C9-2022-I5 voi suporta întreaga valoare a proiectului CREAREA, 

OPERAȚIONALIZAREA ȘI DEZVOLTAREA CENTRULUI NAȚIONAL DE 

COMPETENȚĂ ÎN DOMENIUL CANCERULUI (CNCC)  depus de  solicitantul Institutul 

Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuță”, Cluj-Napoca. 

 

 

Declarație pe proprie răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte 

publice. 

 

Data: 

 

Reprezentant legal, 

Funcția: 

Nume și prenume 

Semnătura 
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Anexa D4. Declarație pe propria răspundere a reprezentatului legal al candidatului că 

va participa la cofinanțarea proiectelor depuse de CNCC 

 

Subsemnatul/Subsemnata, ……………………………………. (numele şi prenumele 

reprezentantului legal al organizaţiei), în calitate de ……………………...……… (funcţia 

reprezentantului legal al Partenerului) al ……..……………………………....... 

(denumirea completă a Partenerului IMM), declar pe proprie răspundere ca organizația pe 

care o reprezint că va participa la cofinanțarea proiectelor depuse de CENTRUL 

NAȚIONAL DE COMPETENȚĂ ÎN DOMENIUL CANCERULUI (CNCC) cu un procent 

proportional cu ajutorul de stat primit, după respectarea obligațiilor privind angajarea a 

minim un cercetător. 

 

 

Declarație pe proprie răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte 

publice. 

 

Data: 

 

Reprezentant legal, 

Funcția: 

Nume și prenume 

Semnătura 
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Anexa D5. Declarație pe propria răspundere a reprezentatului legal al candidatului 

IMM că va angaja minim un cercetător  

 

Subsemnatul/Subsemnata, ……………………………………. (numele şi prenumele 

reprezentantului legal al organizaţiei), în calitate de ……………………...……… (funcţia 

reprezentantului legal al Partenerului) al ……..……………………………....... 

(denumirea completă a Partenerului), declar pe proprie răspundere ca organizația pe care o 

reprezint că va angaja minim un cercetător pentru activitățile derulate în cadrul 

CENTRULUI NAȚIONAL DE COMPETENȚĂ ÎN DOMENIUL CANCERULUI 

(CNCC). 

 

 

Declarație pe proprie răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte 

publice. 

 

Data: 

 

Reprezentant legal, 

Funcția: 

Nume și prenume 

Semnătura 

 

 

 


