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Nr. 570/07.05.2020 

ANUNŢ 

 
RNP Romsilva-Administratia Parcului Național Buila-Vânturarița 

cu sediul în Horezu, Str. Pietii, nr. 7 

 

tel: 0250/860.157 

e-mail: pnbuilav@gmail.com 

anunţă intenţia de selectare a unui/unor partener/parteneri, entitate/entităţi publică/publice sau 

privată/private în vederea elaborării Cererii de finanţare şi implementarea unor activităţi în 

cadrul unui viitor proiect, cu finanţare prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014 - 

2020 (POIM), Axa prioritară 4, în conformitate cu prevederile art. 29 din OUG nr.40/2015 

privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 

2014-2020. 

Activităţile a căror implementare se urmăreşte prin realizarea parteneriatului sunt 

următoarele:  

a) Suport în elaborarea Cererii de finantare cu privire la POIM//4/1/Creșterea gradului 

de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate – Revizuirea 

planului de management integrat al Parcului Național Buila-Vânturarița, a siturilor 

ROSCI0015 - Buila-Vânturarița și ROSPA0025 Cozia - Buila-Vânturarița, precum și a 
rezervațiilor naturale suprapuse cu acestea;  

b) Implementarea proiectului prin cooptarea în echipa UIP a 3 persoane pentru 

următoarele poziții: 

- responsabil financiar; 

- responsabil achiziții; 

- responsabil tehnic.   

Implementarea activităților proiectului se vor realiza în parteneriat cu RNP 

Romsilva-Administratia Parcului Național Buila-Vânturarița RA care va avea calitatea de 

Lider de parteneriat și va asigura managerul de proiect. Implementarea în parteneriat a 

proiectului vizează următoarele categorii principale de activități: 
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1. Activitatea 1. Actualizarea datelor privind inventarierea, cartarea, evaluarea stării de 

conservare, identificarea ameninţărilor actuale şi potenţiale şi stabilirea măsurilor de 

management în vederea menţinerii într-o stare favorabilă de conservare a speciilor de 

importanţă comunitară și națională pentru care au fost declarate ariie naturale protejate 

Parcul Național Buila-Vânturarița, ROSCI0015 - Buila-Vânturarița, ROSPA0025 

Cozia - Buila-Vânturarița și a rezervațiilor suprapuse cu acestea. 

2. Activitatea 2. Inventarierea, cartarea, evaluarea stării de conservare, identificarea 

ameninţărilor actuale şi potenţiale şi stabilirea măsurilor de management în vederea 

menţinerii într-o stare favorabilă de conservare a  habitatelor de importanta comunitara  

pentru  care a fost desemnat situl ROSCI0015 - Buila-Vânturarița și a rezervațiilor 

suprapuse cu acesta. 

3. Activitatea 3. Elaborarea studiilor socio-economice în vederea fundamentării 

planurilor de management/măsurile de conservare elaborate prin proiectul propus, la 

nivelul ariilor protejate Parcul Național Buila-Vânturarița, ROSCI0015 - 

Buila-Vânturarița, ROSPA0025 Cozia - Buila-Vânturarița și a rezervațiilor suprapuse 

cu acestea. 

4. Activitatea 4. Elaborarea hărților mediului fizic și a altor documente specifice necesare 

revizuirii planului de management pentru ariile protejate Parcul Național 

Buila-Vânturarița, ROSCI0015 - Buila-Vânturarița, ROSPA0025 Cozia - 

Buila-Vânturarița și a rezervațiilor suprapuse cu acestea. 

5. Activitatea 5. Revizuirea planului integrat de management integrate pentru ariile 

protejate Parcul Național Buila-Vânturarița, ROSCI0015 Buila-Vânturarița, 

ROSPA0025 Cozia - Buila-Vânturarița și a rezervațiilor suprapuse cu acestea. 

6. Activitatea 6. Publicitatea obligatorie a proiectului conform prevederilor MIV.   

7. Activitatea 7. Informarea şi conştientizarea publicului cu privire la importanţa 

conservării elementelor caracteristice ariilor protejate Parcul Național 

Buila-Vânturarița, ROSCI0015 - Buila-Vânturarița, ROSPA0025 Cozia - 

Buila-Vânturarița și a rezervațiilor suprapuse cu acestea. 

8. Activitatea 8. Dezvoltarea capacitații institutionale a RNP Romsilva - Administratia 

Parcului National Buila Vânturarita de administrare a ariilor naturale protejate vizate 

de proiect. 

9. Activitatea 9. Managementul proiectului. 

10. Activitatea 10 Cheltuieli generale de administratie . 

11. Activitatea 11. Auditul financiar al proiectului. 
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Depunerea ofertei pentru parteneriat se va face în plic sigilat până la data de 

21.05.2020, ora 14, la registratura de la punctul de lucru de pe Str. Pietii. Nr.7, localitatea 

Horezu, județul Vâlcea.  

Condiţiile de eligibilitate, criteriile de evaluare a ofertelor, precum şi activităţile 

propuse şi detalierea modului de implementare a acestora sunt anexate prezentului anunţ. 

 

DIRECTOR, 

                                                  POPESCU Magdalena 
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APROBAT în 

Ședința Comitetului Director  

din data de 22/04/2020 

 

PREŞEDINTE 

POPESCU Magdalena  

 

 

 

CONDIŢII DE ELIGIBILITATE ŞI CRITERII DE EVALUARE 

ce trebuie îndeplinite de către entităţile publice sau private pentru a putea fi parteneri 

cu RNP Romsilva-Administraţia Național Buila-Vânturarița 

în implementarea unor activităţi în cadrul unui viitor proiect finanţat prin POIM 

 
       Pentru a participa la procesul de selecţie a partenerilor, organizat de RNP Romsilva - 

Administraţia Parcului Național Buila-Vânturarița  R.A., în vederea elaborării Cererii de finanțare 

și a implementării unor activităţi în cadrul unui viitor proiect finanţat prin POIM, ofertanţii, entităţi 

publice sau private (cu personalitate juridică), trebuie să depună o cerere scrisă la sediul 

administrației din Horezu, Str. Pietii, nr. 7, în termenul specificat în anunţ, însoţită de documentele 

care să ateste îndeplinirea cumulativă a condiţiilor de eligibilitate, cât şi îndeplinirea criteriilor de 

evaluare. 

 

Notă: 

1. Solicitările depuse peste termenul limită precizat în anunţ se returnează fără a fi evaluate, 

fiind excluse de la selecţie. 

2. Solicitările incomplete, care nu cuprind toate documentele specificate la "condiţiile de 

eligibilitate " se returnează fără a fi evaluate, fiind excluse de la selecţie. 

 

A. Ofertantul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii de eligibilitate: 

a) este o persoană juridică, entitate constituită conform legii, înregistrată în România, care are 

prevăzute în actul constitutiv atribuţii de protecţia mediului şi/sau protecţia naturii. 

> Se probează prin act constitutiv/act normativ de înfiinţare şi statut/hotărârea 

judecătorească de dobândire a personalităţii juridice/extras de la Registrul 

Comerţului/Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor, alte documente de înfiinţare relevante. 

b) nu se încadrează într-una din situaţiile de mai jos: 
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1. este în incapacitate de plată/ în stare de insolvenţă conform prevederilor Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară şi insolvenţă unităţilor 

administrativ-teritoriale, respectiv conform prevederilor Legii nr. 85/2014 privind 

procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, după caz; 

2. este în stare de faliment, lichidare, are afacerile conduse de un administrator judiciar 

sau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu 

creditorii sau este într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege, 

ori face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în stare de faliment, 

lichidare, conducerea afacerilor de un administrator judiciar sau activităţile sale 

comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii; 

3. nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de 

asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, şi 

bugetului local în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România; 

4. a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale îndreptată 

împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de res 

judicata; 

5. a fost subiectul unei judecăţi de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicarea în 

organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor 

financiare ale Comunităţii Europene; 

6. (pentru societăţi comerciale) este o întreprindere aflată în dificultate în sensul 

prevederilor art. 2 punctul 18 din Regulamentul nr. 651/2014 al CE, şi anume: 

(i) în cazul unei societăţi comerciale cu răspundere limitată, atunci când mai mult de 

jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. 

Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din 

toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale 

societăţii) conduce la un rezultat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social 

subscris; 

(ii) în cazul unei societăţi comerciale în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere 

nelimitată pentru creanţele societăţii, atunci când mai mult de jumătate din capitalul 

propriu aşa cum reiese din contabilitatea societăţii a dispărut din cauza pierderilor 

acumulate; 

(iii) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau 

îndeplineşte criteriile prevăzute de legislaţia naţională pentru iniţierea unei proceduri 

colective de insolvenţă la cererea creditorilor săi; 

(iv) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă 

împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă 

obiectul unui plan de restructurare; 
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(v) în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani: 

- raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5 Şi 

- capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub 

valoarea 1,0. 

> Se probează prin Declaraţia de eligibilitate a partenerului (Anexa CI. 1. la Cererea 

de finanţare, Modelul prevăzut în Ghidul Solicitantului — 4.a. Model declaraţie de 

eligibilitate), precum şi cazierul judiciar al ofertantului, al reprezentantului legal al 

acestuia şi al persoanelor direct implicate în implementarea activităţilor din proiect; 

c) Reprezentantul legal al partenerului, inclusiv membrii care urmează a fi implicaţi efectiv în 

implementarea de activităţi în cadrul proiectului, nu se află în situaţie de conflict de interese, 

astfel cum este definit în legislaţia naţională. 

^ Se probează prin Declaraţia privind conflictul de interese (Anexa CI. 5. la Cererea de 

finanţare, Modelul prevăzut în Ghidul Solicitantului — 4.c. Model declaraţie privind 

conflictul de interese). 

d) Demonstrează capacitate de implementare a activităţilor în cadrul proiectului. 

> Probează cu: CV-urile membrilor care urmează a fi implicaţi efectiv în implementarea 

de activităţi în cadrul proiectului din care să rezulte că a implementat activităţi similare; 

recomandări/certificări ale terţilor parteneri sau beneficiari din care să rezulte că a 

implementat activităţi similare; documente (copie) care atestă pregătirea profesională şi 

experienţa relevantă corespunzătoare specificului activităţilor desfăşurate 

e) Demonstrează capacitate tehnică, pentru susţinerea activităţilor în care va fi implicat. 

> Se probează prin menţionarea mijloacelor tehnice deţinute de ofertant, ce urmează a 

fi utilizate în implementarea activităţilor proiectului. 

 

B. Criteriile de evaluare a ofertelor depuse sunt următoarele: 
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 Acordarea punctajelor se va face conform următoarelor criterii: 

 

1. Pregătirea profesională a personalului ofertantului şi expertiza relevantă pentru 

implementarea activităţilor din proiect, ce revin în sarcina ofertantului: 

 

Responsabilul tehnic: 

Responsabilul tehnic a fost implicat in proiecte similare astfel: 

Nr. 

crt. 

Criteriul Punctaj 

minim 

Punctaj 

maxim 

1. Pregătirea profesională a personalului ofertantului şi expertiza 

relevantă pentru implementarea activităţilor de management de 

proiect, ce revin în sarcina potențialului partener 

- calificările educaţionale şi profesionale ale 

operatorului economic care prestează servicii ori execută 

lucrări sau ale personalului de conducere al operatorului 

economic, dacă acestea nu constituie factori de evaluare;  

- indicarea tehnicienilor sau a organismelor tehnice 

implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din organizaţia 

operatorului economic, 

25 40 

2. Experienţă în derularea de proiecte în domeniul protecţiei mediului 

şi/sau protecţiei naturii 

Lista principalelor livrări de produse efectuate sau a principalelor 

servicii prestate în cursul unei perioade care acoperă cel mult 

ultimii 3 ani 

20 30 

3. Capacitatea tehnică pentru susţinerea activităţilor în care va fi 

implicat 

- descrierea facilităţilor tehnice şi a măsurilor utilizate 

de operatorul economic în vederea asigurării calităţii şi a 

facilităţilor sale de studiu şi de cercetare;  

- o declaraţie cu privire la utilajele, instalaţiile şi 

echipamentele tehnice la dispoziţia operatorului economic 

care prestează servicii ori execută lucrări pentru executarea 

contractului;  

10 20 

4. Recomandări/certificări ale terţilor parteneri sau beneficiari din 

care să rezulte că a implementat activităţi similare 
5 10 

 TOTAL PUNCTAJ 60 100 
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- 1 proiect – 5 puncte 

- 2 proiecte -10 puncte 

- 3 proiecte – 13,33 puncte 

 

Responsabilul cu achizitiile: 

Responsabilul cu achiztiile a fost implicat in proiecte similare astfel: 

- 1 proiect – 5 puncte 

- 2 proiecte -10 puncte 

- 3 proiecte – 13,33 puncte 

 

Responsabilul financiar: 

Responsabilul financiar a fost implicat in proiecte similare astfel: 

- 1 proiect – 5 puncte 

- 2 proiecte -10 puncte 

- 3 proiecte – 13,34 puncte 

 

2. Experienţă în derularea de proiecte în domeniul protecţiei mediului şi/sau protecţiei 

naturii: 

 

- 1 proiect derulat – 20 de puncte 

- 2-3 proiecte derulate – 25 de puncte 

- 4 sau mai multe proiecte – 30 de puncte 

 
 

3. Capacitatea tehnică pentru susţinerea activităţilor în care va fi implicat 

-descrierea facilităţilor tehnice şi a măsurilor utilizate de operatorul economic în vederea asigurării 

calităţii 

- simpla enumerare: 5 puncte 

- prezentarea detalitata a facilitatilor si masurilor luate in vederea asigurarii calitatii serviciilor: 10 

puncte 

 

- să dețină sediu social, 1 autovehicul, 1 computer, 1 imprimantă, 1 GPS: 5 puncte 

- să dețină sediu social, 2 autovehicule, 2 computere, 2 imprimante, 2 sau mai multe GPS-uri: 10 

puncte 

 

4. Recomandări/certificări ale terţilor parteneri sau beneficiari din care să rezulte că a 

implementat activităţi similare 

- 1 recomandare – 5 puncte 

- 2 sau mai multe recomandări / certificări – 10 puncte 
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NOTĂ: 

3. Pentru calificare, ofertanţii trebuie să obţină punctajul minim de 60 puncte, precum şi 

minimul de punctaj pe fiecare criteriu. 

4. În cazul în care mai mulţi ofertanţi obţin acelaşi punctaj, oferta câştigătoare va fi cea 

care a obţinut punctajul mai mare la criteriul nr. 1. In cazul în care punctajul la acest 

criteriu este acelaşi, oferta câştigătoare va fi cea care a obţinut punctajul mai mare la 

criteriul nr. 2. 

5. Toate documentele trebuie redactate în limba română. 

 

 

 

C. Activităţile principale propuse pentru asigurarea managementului proiectului: 

 

 Ofertantul va participa la implementarea următoarelor activități din cadrul Cererii de 

finanțare: 

 

1. Activitatea 1. Actualizarea datelor privind inventarierea, cartarea, evaluarea stării de 

conservare, identificarea ameninţărilor actuale şi potenţiale şi stabilirea măsurilor de 

management în vederea menţinerii într-o stare favorabilă de conservare a speciilor de 

importanţă comunitară și națională pentru care au fost declarate ariie naturale protejate 

Parcul Național Buila-Vânturarița, ROSCI0015 - Buila-Vânturarița, ROSPA0025 Cozia 

- Buila-Vânturarița și a rezervațiilor suprapuse cu acestea. 

2. Activitatea 2. Inventarierea, cartarea, evaluarea stării de conservare, identificarea 

ameninţărilor actuale şi potenţiale şi stabilirea măsurilor de management în vederea 

menţinerii într-o stare favorabilă de conservare a  habitatelor de importanta comunitara  

pentru  care a fost desemnat situl ROSCI0015 - Buila-Vânturarița și a rezervațiilor 

suprapuse cu acesta. 

3. Activitatea 3. Elaborarea studiilor socio-economice în vederea fundamentării planurilor 

de management/măsurile de conservare elaborate prin proiectul propus, la nivelul ariilor 

protejate Parcul Național Buila-Vânturarița, ROSCI0015 - Buila-Vânturarița, 

ROSPA0025 Cozia - Buila-Vânturarița și a rezervațiilor suprapuse cu acestea. 

4. Activitatea 4. Elaborarea hărților mediului fizic și a altor documente specifice necesare 

revizuirii planului de management pentru ariile protejate Parcul Național 

Buila-Vânturarița, ROSCI0015 - Buila-Vânturarița, ROSPA0025 Cozia - 

Buila-Vânturarița și a rezervațiilor suprapuse cu acestea. 

5. Activitatea 5. Revizuirea planului integrat de management integrate pentru ariile 

protejate Parcul Național Buila-Vânturarița, ROSCI0015 Buila-Vânturarița, 

ROSPA0025 Cozia - Buila-Vânturarița și a rezervațiilor suprapuse cu acestea. 
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6. Activitatea 6. Publicitatea obligatorie a proiectului conform prevederilor MIV.   

7. Activitatea 7. Informarea şi conştientizarea publicului cu privire la importanţa 

conservării elementelor caracteristice ariilor protejate Parcul Național Buila-Vânturarița, 

ROSCI0015 - Buila-Vânturarița, ROSPA0025 Cozia - Buila-Vânturarița și a 

rezervațiilor suprapuse cu acestea. 

8. Activitatea 8. Dezvoltarea capacitații institutionale a RNP Romsilva - Administratia 

Parcului National Buila Vânturarita de administrare a ariilor naturale protejate vizate de 

proiect. 

9. Activitatea 9. Managementul proiectului. 

10. Activitatea 10 Cheltuieli generale de administratie . 

11. Activitatea 11. Auditul financiar al proiectului. 

 

 

 

* Speciile si habitatele de interes conservativ din ariile naturale protejate vizate de proiect vor fi 

preluate din Planul de management al Parcului National Buila Vânturarita, Fisele Standard 

pentru siturile Natura2000, precum și studiul de funamentare știintifică de la înființarea sa. 

Link:www.buila.ro 

 

 

 

DIRECTOR 

POPESCU Magdalena 
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ANEXE 

Anexa nr. 1 – Scrisoare de Intenție 

 

 

SCRISOARE DE INTENTIE  
 

Pentru elaborarea Cererii de finanţare şi/sau implementarea unor activităţi în cadrul 

Programului Operaţional Infrastructură Mare  (POIM) 2014-2020 -  Axa prioritară 4 – 

”Protectia mediului prin măsuri de conservare a biodiversitatii, monitorizarea calitatii aerului si 

decontaminare a siturilor poluate istoric”, Obiectivul specific(OS) 4.1,,Creșterea gradului  de 

protecție și conservare a biodiversității prin măsuri de management adecvate și refacerea 

ecosistemelor degradate”. 

În urma anunțului dumneavoastră privind intenția de selectare a unui Partener, entitate 

privată, în vederea elaborării elaborării Cererii de finanțare şi/sau implementarea unor activităţi 

în cadrul unui viitor proiect, cu finanţare prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014 - 

2020 (POIM), Axa prioritară 4, în conformitate cu prevederile art. 29 din OUG nr.40/2015 

privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 

2014-2020, cu modificările și completările ulterioare. 

, ........................................................ denumirea organizaţiei)  își exprimă intenţia de a participa 

ca Partener alături de organizaţia dumneavoastră. 

Precizăm că ___________________________(denumirea organizaţiei) se încadrează în 

categoria de parteneri eligibili pentru Apelul de proiecte menționat mai sus. 

Având în vedere cele prezentate în cadrul documentelor depuse, considerăm că organizaţia 

noastră ___________________________(denumirea organizaţiei), poate deveni partener în 

cadrul prezentului proiect. 

Data, _____________ 

 

Reprezentant legal, 

Nume şi prenume, 

__________________ 

Semnătura şi ştampila 

* Limitele aferente ariilor naturale protejate se pot accesa la adresa: 

http://www.mmediu.ro/articol/date-gis/434 
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Anexa nr. 2 – Declarație de eligibilitate 

DECLARAŢIE DE ELIGIBILITATE 

 

Subsemnatul <nume, prenume>, posesor al CI/BI seria….., nr……., eliberată de ............,   în 

calitate de <funcţie / reprezentant legal / împuternicit> al <denumire solicitant>/<denumire 

partener>, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de Codul Penal, cu prilejul depunerii 

Cererii de Finanţare pentru proiectul <denumire proiect>, în cadrul  Programul Operaţional 

Infrastructură Mare 2014 - 2020 (POIM), declar pe propria răspundere că: 

1. proiectul pentru care se solicită finanţare nu a mai beneficiat de finanţare din fonduri 

publice, altele decât cele ale solicitantului,  în ultimii 5 ani înainte de data depunerii 

cererii de finanţare. În  situaţia în care o astfel de finanţare va fi disponibilă după 

transmiterea cererii de finanţare sau în timpul implementării proiectului, <denumire 

solicitant>/<denumire partener>, va informa de urgenţă Autoritatea de Management 

pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014 - 2020 (POIM)<denumire 

solicitant>/<denumire partener>,  nu se află în nici una din situaţiile de mai jos: 

 este în incapacitate de plată/ în stare de insolvenţă, conform Ordonanței de 

Urgență a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară și insolvența unităților 

administrative teritoriale, respective conform Legi nr.85/2014 privind procedura 

insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, după caz; 

 este în stare de faliment, lichidare, are afacerile conduse de un administrator 

judiciar sau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui 

aranjament cu creditorii sau este într-o situaţie similară cu cele anterioare, 

reglementată prin lege, ori face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa 

în stare de faliment, lichidare, conducerea afacerilor de un administrator judiciar sau 

activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu 

creditorii; 

 nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de 

asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, și 

bugetului local în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România; 

 solicitantul/partenerul inclusiv reprezentantul legal al 

solicitantului/partenerului a suferit condamnări definitive datorate unei 

conduite profesionale îndreptată împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de 

judecată ce are forţă de res judicata; 

 solicitantul/partenerul inclusiv reprezentantul legal al 

solicitantului/partenerului a fost subiectul unei judecăţi de tip res judicata 

pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii criminale sau în alte activităţi 

ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene; 
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  (pentru societăți comerciale) este o întreprindere aflată în dificultate în sensul 

prevederile art. 2 punctul 18 din Regulamentul 651/2014 al CE, şi anume: 

 (i) în cazul unei societăți comerciale cu răspundere limitată, atunci când mai mult 

de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor 

acumulate. Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate 

din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte 

din fondurile proprii ale societății) conduce la un rezultat negativ care depășește 

jumătate din capitalul social subscris; 

(ii) în cazul unei societăți comerciale în care cel puțin unii dintre asociați au 

răspundere nelimitată pentru creanțele societății, atunci când mai mult de jumătate 

din capitalul propriu așa cum reiese din contabilitatea societății a dispărut din 

cauza pierderilor acumulate; 

(iii) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență 

sau îndeplinește criteriile prevăzute de legislația națională pentru inițierea unei 

proceduri colective de insolvență la cererea creditorilor săi; 

(iv) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă 

împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și 

face încă obiectul unui plan de restructurare; 

(v) în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani:  

- raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; 

și  

- capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se 

situează sub valoarea 1,0. 

2. pentru proiectele ce implică lucrări de construcţii incluse în cheltuielile eligibile, 

infrastructura şi terenul pe care se face investiţia îndeplinesc cumulativ 

următoarele condiţii la data depunerii cererii de finanţare: 

o Sunt disponibile pentru investiții / Au fost inițiate demersurile pentru 

obținerea dreptului de proprietate/concesiune/superficie (inițere HG / 

precontract de vânzare – cumpărare) 

o Sunt libere de orice sarcini / vor fi libere de orice sarcini la momentul 

contractării, în sensul că nu este afectat de limitări legale, convenționale, 

judiciare ale dreptului real invocat, incompatibile cu realizarea activităților 

proiectului 

o Nu fac obiectul unor litigii în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti 

cu privire la situaţia juridică (doar când terenul se află deja în proprietate); 

o Nu fac obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau 

dreptului comun (doar când terenul se află deja în proprietate). 
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3. proiectul pentru care se solicită finanţare respectă şi va continua să respecte 
prevederile naţionale şi comunitare în următoarele domenii: eligibilitatea cheltuielilor, 

promovarea egalităţii de şanse şi politica nediscriminatorie; dezvoltarea durabilă, 

tehnologia informaţiei, achiziţiile publice, ajutorul de stat precum şi orice alte prevederi 

legale aplicabile fondurilor europene structurale și de investiții; 

4. în cazul în care au fost demarate activități înainte de depunerea proiectului, 

eventualele proceduri de achiziții publice aferente acestor activități au respectat 

legislația privind achizițiile publice 
Declar că sunt pe deplin autorizat să semnez această declaraţie în numele <denumire 

solicitant>. 

Declar, de asemenea, că afirmaţiile din această declaraţie sunt adevărate şi că informaţiile 

incluse în aceasta sunt corecte. 

 

Ştampila: 

Semnătura reprezentantului legal al solicitantului sau de împuternicit 

Data: 
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Anexa nr. 3  – Declarație privind conflictul de interese 

 

 

DECLARAȚIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE  
 

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

cadrul ....................................., 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 “.........................................................................”,  nu este de 

natură a crea o situaţie de conflict de interese în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1)1, 

art. 13 alin. (1)2 şi art. 16 alin. (1)3 din O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi 

sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a 

fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare. 

Data: 

 

Reprezentant legal/membru al Unității de Implementare 

                          

 

Semnătură 
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