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Formular 1

OPIS
al Cererii de finanţare

Nr.
crt.
1.
2.

Tip document
Declarația pe proprie răspundere a
Solicitantului
Formular 2
Cererea de acordare a sprijinului financiar
Formular CF

Nr. filă
(de la … până la…)

Perioada de
valabilitate a
documentului

…. …
…-…
…-…

3.

…-…
…-…

n

Opisul de mai sus va fi fila 1 a Cererii de finanţare.
Pentru formulare și anexe sunt prevăzute modele standard. Este obligatorie utilizarea
formularelor standard prevăzute, conform instrucţiunilor.
Formatul celorlalte documente ce vor fi ataşate la Cererea de finanţare vor respecta normele
legale în vigoare la data depunerii Cererii de finanţare.
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Formular 2

DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

Subsemnatul/a, ……………….….(nume, prenume responsabil legal de proiect),
în calitate de responsabil legal al proiectului cu titlul …………….. , cunoscând că falsul
în declaraţii este pedepsit conform art. 326 din Codul Penal, declar pe propria răspundere
că Cererea de finanţare conţine…. (nr) file/pagini şi este depusă într-un exemplar
ORIGINAL, şi un CD ce conţin exemplarul original scanat.
De asemenea declar pe proprie răspundere că Cererea de finanțare conține toate
documentele prevăzute în Ghidul solicitantului, din cadrul Priorității Uniunii 4, Măsura
III.1. și că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că
Autoritatea de Management pentru POPAM are dreptul de a solicita, în scopul verificării
și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor din Cererea de finanțare, orice
informații suplimentare privind eligibilitatea noastră precum și experiența, competența și
resursele de care dispunem.
Am luat la cunostință faptul că solicitarea noastră va fi declarată neconformă în cazul în
care se constată lipsa unui document din lista documentelor prevăzute in Ghidul
solicitantului.

Responsabil legal de proiect ………… (nume,prenume – cu majuscule) …………
semnatură și
ștampila (după caz)

Data : ………………………..
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Formular CF

PROGRAMUL OPERAŢIONAL PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME
2014 – 2020

Prioritatea Uniunii Europene 4
CREŞTEREA GRADULUI DE OCUPARE A FORŢEI DE MUNCĂ ŞI SPORIREA
COEZIUNII TERITORIALE
Obiectiv specific 4.: Promovarea creşterii economice, a incluziunii sociale şi a creării de
locuri de muncă şi furnizarea de sprijin pentru creşterea şanselor de angajare şi a
mobilităţii forţei de muncă în cadrul comunităţilor costiere şi interioare, dependente de
pescuit şi acvacultură, inclusiv diversificarea.
Măsura III.1 Sprijinul pregătitor
Sesiunea a II-a :…………………………
Alocarea financiară: ……………....... lei

CERERE DE FINANȚARE
Subsemnatul/a, ………………. ( nume, prenume responsabil legal de proiect), în
calitate de responsabil legal al …………….. (numele solicitantul) , prin prezenta cerere,
solicit acordarea sprijinului pregătitor pentru proiectul ……………..…. (titlul proiectului),
prin Programul Operaţional Pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020.

Cu stimă,
Responsabil legal de proiect …………… (nume,prenume – cu majuscule)………………
semnatură si
ștampila (după caz)

Data : ………………………..
(Vă rugăm să nu modificați formularul Cererii de finanțare. Această mențiune și mențiunile din
acolade nu vor fi scrise în formularul Cererii de finanțare care se depune la CR POP)

POPAM 2014-2020

POPAM 2014 - 2020
Ghidul solicitantului
Masura III.1 Sprijin pregătitor
Sesiunea a II-a

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
DGP – AM POPAM

Pagina 4

A. INFORMAȚII GENERALE
A.1. Denumire solicitant:
……………………………………………………………………………………………………………..

A.2. Informaţii privind solicitantul sprijinului pregătitor :

Statutul juridic al solicitantului

PRIVAT

Plătitor de TVA

DA

PUBLIC

NU

Adresa sediului solicitantului:
Data de înfiinţare
……………………………..
Incadrarea juridica (SRL,SA,ONG,etc)
……………………………..
Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor
Nr…..……………………………………
și/sau Codul de Înregistrare Fiscală
CIF………………………………………
Sediul social al
Localitate ………………….
Județ…………………………
solicitantului
Strada……………………………………….
Nr…………..
Bloc……
Scara …… Etaj…….
Apartament nr……..
Cod poștal ………………………………..
Tel ………………………
Adresă de E-mail
Fax………………………
…………….…………..

Adresa de corespondență a solicitantului:
Localitate ………………….

Județ…………………………

Strada……………………………………….
Bloc……

Nr…………..
Scara
……

Etaj…….

Apartament nr……..

Cod poștal ………………………………..
Tel ………………………
Fax………………………

Adresă de E-mail
……………………………………..

A.3. Informații privind contul bancar/de trezorerie al solicitantului
Contul bancar/de trezorerie pentru proiecte finanțate prin POPAM
Denumirea Băncii / Trezoreriei
Adresa Băncii/ Trezoreriei
Codul IBAN pentru proiectele prin FEPAM
Titularul contului de Bancă/Trezorerie FEPAM
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A.4. Informaţii privind reprezentantul legal al solicitantului:
Date de identitate al reprezentantului legal al solicitantului:
Nume…………………………
Prenume…………………………………………..
Funcția pe care o ocupă în cadrul organizaţiei
care solicită sprijin pregătitor
………………………………..
Data nașterii…………….

Specimen de semnătură
…………………………….

Cod numeric personal ………………………………
Seria ………Nr…………………….

Act de identitate
BI / CI / Pașaport

Eliberat de ……………………la data de……………

……………….

Valabil până la data de …………………………..

A.5. Informaţii privind responsabilul legal de proiect:
(doar în cazul în care acesta nu este reprezentantul legal al solicitantului)
Date de identitate ale responsabilului legal de proiect:
Nume…………………………
Prenume…………………………………………..
Funcția pe care o ocupă în cadrul organizaţiei
Specimen de semnătură
care solicită sprijin pregătitor
…………………………….
………………………………..
Data nașterii…………….
Cod numeric personal ………………………………
Seria ………Nr…………………….
Act de identitate …….
Eliberat de ……………………la data de……………
Valabil până la data de …………………………..

A.6. Informaţii privind beneficiarul sprijinului pregătitor:
Cod
1

Tip beneficiar
Autoritate publică .

2

Persoană juridică .

3

Persoană fizică .

4

Organizație de pescari .

5

Organizație de producători .

6

ONG .

7

Centru de cercetare/ Universitate .

8

Mixt .
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B. INFORMAȚII PRIVIND PARTENERIATUL
B.1. Componența parteneriatului
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Nr.
crt

Denumire
partener

Tip partener
(public,privat,
societate
civilă)

Numele/prenumele
reprezentantului în
cadrul
parteneriatului

Funcția
reprezentantului
în cadrul
organizației

Date de contact
(adresa, telefon,
fax, e-mail)

1
2
….

B.2. Informații privind sectorul pescăresc
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
Nr.
crt.

Nr. de angajați/membri
în sectorul pescăresc

Denumire partener care
reprezintă sectorul pescăresc

Suprafața sau nr. de km. Pe
care desfășoară activitatea

1
2
…

B.3. Reprezentarea la nivelul parteneriatului
Total parteneri

Parteneri publici
Nr.

Parteneri privați

(%)

Nr.

(%)

Societate civilă
Nr.

(%)

C. DESCRIEREA PROIECTULUI
C.1. Titlul proiectului……………………………………………………………………

C.2. Obiectivul proiectului
C.2.1. Obiectivul general al proiectului
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
C.2.2.Obiectivul specific al proiectului
(modalitatea în care proiectul va contribui la realizarea Obiectivului general; descriere a
caracterului integrat și inovator al strategiei)
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………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
C.3. Descrierea zonei de implementare a strategiei de dezvolare locală
(se prezintă zona pescărească și de acvacultură propusă pentru elaborarea strategiei de
dezvoltare locală, cadrul natural, lista U.A.T. componente și date cu privire la nr. de locuitori și
suprafață.)
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Nr.
crt.

Nume
comună/oraș

Județ

Nr. locuitori

*

Suprafață
Km2

*

1
2
…
TOTAL
(*) preluate din datele oficiale furnizate de INS conform Recensământului populației și
locuințelor din anul 2011

Populaţia din zona pescărească acoperită de grupul local = …………. Număr persoane
Suprafața zonei pescărești acoperită de grupul local
= ………….Km2

C.4. Harta zonei de implementare a strategiei de dezvolare locală (format A3 –
anexa)
Harta în format A3 cu delimitarea U.A.T. – urilor din componența zonei unde se intenționează
a se implementa o strategie de dezvoltare locală, finanțată prin POPAM

C.5. Situaţia actuală și coerența zonei
(se prezintă coerența economică și socială și geografică, activitățile principale, importanța și rolul
pescuitului/ acvaculturii, lista principalelor probleme și dificultăți în zonă. Se vor prezenta date
statistice cât și situația economică înregistrată de organizațiile/operatorii cu specific pescăresc
din zonă)
(se va preciza sursa de informare)
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

C.6. Justificarea necesității implementării proiectului
(analiza necesităților de dezvoltare și a potențialului zonei, inclusiv o analiză a punctelor tari, a
punctelor slabe, a oportunităților și a amenințărilor)
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

C.7. Prezentarea activităților care se vor desfășura în cadrul proiectului
(se prezintă activitățile care vor fi întreprinse în vederea realizării obiectivelor propuse)
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Descrierea activitații, componente, mijloace

1.
Obiectivul
specific
......
Obiectivul
specific
......

2.
3.

Animarea teritoriului în vederea constituirii parteneriatului se poate realiza prin acțiuni de
informare publică, dezbateri publice, mass-media locală, distribuire de materiale informative
(pliante, afișe, etc.). Toate acțiunile de animare, informare, consultare, organizare grupuri de
lucru vor fi realizate în zona propusă, prezentată la secțiunea C.3. și C.4.

C.8. Rezultate scontate pentru acțiunile propuse la punctul C.7.
(cantitativ și calitativ)
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
PLANIFICAREA PROIECTULUI

D.1. Planificarea/fundamentarea proiectului

Nr.
crt.

Activitatea

Durata

(din secțiunea C.7.)

(luni)

UM

Cant

Preț unitar

Valoare

(fără TVA)

(fără TVA)

[optional]

[optional]

Valoare
TVA
[optional]

1
2
3

TOTAL

D.2. Graficul de implementare al proiectului
Acțiunea

Obiectivul

(din secțiunea C.7.)
1
2
3
…
1
2
..
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D.3. Surse de finanțare a proiectului

Nr. Denumirea capitolelor și subcapitolelor
crt

1
1

2

3

4

5

2
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru acțiuni de formare
pentru părțile interesate locale (cursuri,
instruiri, grup de lucru etc.).
TOTAL CAPITOL 1
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru studii și analize asupra
zonei în cauză.
TOTAL CAPITOL 2
CAPITOLUL 3
Cheltuieli în scopul pregătirii și elaborării
strategiei de dezvoltare locală plasate
sub
responsabilitatea
comunității,
inclusiv costuri de consultanță și audit,
costuri aferente acțiunilor legate de
consultarea părților interesate.
TOTAL CAPITOL 3
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru consultarea și animarea
teritoriilor, organizarea de evenimente
promoţionale, înființarea/consolidarea
parteneriatelor public private.
TOTAL CAPITOL 4
CAPITOLUL 5
Cheltuieli administrative (de funcționare
și de personal) ale unei organizații care
solicită sprijin pregătitor în cursul etapei
de pregătire.
TOTAL CAPITOL 5

Cheltuieli
eligibile
fără TVA

Cheltuieli
neeligibile
fără TVA

TOTAL
cheltuieli

3

4

5=3+4

CAPITOLUL 6
Schimb de bune practici, vizite la FLAGurile din România care au implementat o
6
strategie de dezvoltare locală în
perioada de programare 2007-2013.
TOTAL CAPITOL 6
TOTAL GENERAL

POPAM 2014-2020

TVA**
aferent
cheltuielilor
eligibile
6

POPAM 2014 - 2020
Ghidul solicitantului
Masura III.1 Sprijin pregătitor
Sesiunea a II-a

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
DGP – AM POPAM

Pagina 10

Notă: Valorile menționate în buget vor fi în lei, calculate la 2 zecimale.

Surse de finanțare

Crt.

Valoare (lei)

I. Valoarea totală a proiectului (II+III)
II. Valoarea proiectului fără TVA din care :
a
b

Valoarea eligibilă a proiectului
Valoarea neeligibilă a proiectului

III. TVA din care :
a
b

TVA aferent cheltuielilor eligibile
TVA aferent cheltuielilor neeligibile

IV Asistență financiară nerambursabilă solicitată
a
b

Finanțare din FEPAM
Finanțare națională

2. FINANȚĂRI NERAMBURSABILE
Solicitantul a mai obținut finanțări nerambursabile pentru același tip de servicii?
DA

NU

Dacă DA, detaliați cu datele solicitate în tabelul de mai jos:

Program

Titlul proiectului

Serviciile finanțate din fonduri
nerambursabile

POPAM
Alte
programe

POPAM 2014-2020
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(euro)
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ANEXA A

DECLARAŢIE DE ANGAJAMENT
Prioritatea Uniunii Nr… : ………………………………………………………………………
Măsura Nr. :………………………………………………………………………………………
Titlul proiectului : …………………………………………………………………………………
Durata de implementare .…(luni); Valoarea eligibilă………………..……(lei);
Solicitant
Responsabil legal de proiect
Denumire………………………………..…….....................
Nume ……………..….…………..
Statut juridic …………....... Tel/fax………………………
Prenume …………..…..…………
Email …………………………………………………………… Funcție ………………………….
Noi, ….. denumire organizaţie ………………………….. având la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor Nr.
.. doar în cazul asociațiilor ……..……, și/sau codul de înregistrare fiscală (CIF) …………………
constituiți in baza …………....……….……, în anul ………..…, cu sediul în Localitatea: ……….……,
Județul …………………. Strada ………..…….……. Nr……..,Bl……,Sc. ..…..., Etaj. ……, Apartament
nr. …… , în calitate de solicitant al sprijinului pregătitor prin Programului Operaţional pentru Pescuit
și Afaceri Maritime ne angajăm prin această declaraţie care face parte integrantă din Cererea de
finanțare :







să realizăm toate activitățile necesare pentru constituirea/continuarea activității unui grup de
acțiune locală, alcătuit din reprezentanți ai intereselor socio-economice locale ale sectoarelor
public și privat, care va avea în componența sa actori ai sectorului pescăresc din zonă. Acest
grup va elabora un plan de acţiune care să folosească experienţa şi cunoştinţele acumulate
în comun;
să realizăm toate activitățile necesare elaborării Strategiei de dezvoltare locală pentru zona
de pescuit și de acvacultură propusă în Cererea de finanțare;
să depunem Strategia de dezvoltare locală în vederea selecției;
să constituim/menținem o formă asociativă în condițiile Ordonanței 26/2000 cu modificările și
completările ulterioare, în cazul în care strategia depusă de noi va fi selectată pentru
implementare;
să asigurăm în cadrul grupului de acțiune locală o reprezentare a sectorului public, privat și
a societății civile la nivelul decizional al parteneriatului, nici un singur grup de interese să nu
dețină mai mult de 49 % din drepturile de vot;

Responsabilul legal pentru acest proiect a fost desemnat domnul/doamna ………… (numele și
prenumele cu litere mari de tipar) ………. Având funcția de …………………………. În cadrul
…………………….
Denumirea partenerului
Nr.
1.
2.
….

Statutul
partenerului

Reprezentantul legal al
partenerului

Reprezentant legal al solicitantului
… numele și prenumele cu majuscule ……
… semnătura și ștampila (după caz)……..
Data : ………………………..

POPAM 2014-2020

Ștampila și
semnătura

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
DGP – AM POPAM

POPAM 2014 - 2020
Ghidul solicitantului
Masura III.1 Sprijin pregătitor
Sesiunea a II-a

Pagina 12

Anexa B

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVIND
EVITAREA DUBLEI FINANȚĂRI
Prioritatea Uniunii Nr.. : ………………………………………………………………………
Măsura Nr. :………………………………………………………………………………………
Titlul proiectului : …………………………………………………………………………………
Durata de implementare .…(luni); Valoarea eligibilă………………..……(lei);
Solicitant
Responsabil legal de proiect
Denumire………………………………..…….....................
Nume ……………..….…………..
Statut juridic …………....... Tel/fax………………………
Prenume …………..…..…………
Email …………………………………………………………… Funcție ………………………….

Subsemnatul/a ………………..……………….. posesor al CI/BI seria …. Nr. ………..,
CNP ………………………… eliberată de …………………….la data de……………….., în
calitate de reprezentant legal al solicitantului………..denumire organizaţie …………….,
având la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor Nr …..(doar în cazul asociațiilor) și/sau codul
de înregistrare fiscală (CIF) ……………………… constituiți in baza ………..……….……,
în anul ………..…, cu sediul în Localitatea :……………………, Județul ……………….
Strada …………….………. Nr……..,Bl……,Sc. ….., Etaj. ……, Apartament nr. …… ,
cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit conform art 326 din Codul Penal, declar
pe propria răspundere că:




proiectul pentru care se solicită sprijin pregătitor în Cererea de finanțare din care
această declaraţie face parte integrantă, nu face obiectul unei alte finanţări din
fonduri publice naţionale sau ale Uniunii Europene in perioada 01.01.201431.12.2020.
activitățile și cheltuielile aferente sprijinului pregătitor obținut vor fi evidențiate,
monitorizate și verificate distinct, în conformitate cu legislația specifică în vigoare.
Reprezentant legal al solicitantului
… numele și prenumele cu majuscule ……
… semnatură și ștampila (după caz)……..

Data : ………………………..
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Anexa C
DECLARAŢIE DE ELIGIBILITATE
Prioritatea Uniunii Nr… :
………………………………………………………………………
Măsura Nr. :………………………………………………………………………………………
Titlul proiectului :
…………………………………………………………………………………
Durata de implementare .…(luni); Valoarea eligibilă………………..……(lei);
Solicitant
Responsabil legal de proiect
Denumire………………………………..……............ Nume ……………..….…………..
.........
Prenume …………..…..…………
Statut juridic ………….......
Funcție ………………………….
Tel/fax……………………… Email
…………………………………………………..……
Subsemnatul/a ………………..……………….. posesor al CI/BI seria …. Nr. ………..,
eliberată de …………………….la data de……………….., CNP …………………………,
cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit conform art.326 din Codul Penal, declar în
calitate de reprezentant legal al …………………denumire organizație ……………….., care
a depus Cererea de finanțare din care această declaraţie face parte integrantă, având la
Registrul Asociațiilor și Fundațiilor Nr. (doar în cazul asociațiilor)……, și/sau codul de
înregistrare fiscală (CIF) …………………… constituiți în baza ………..……….……, în anul
………..…, cu sediul în Localitatea :……………………, Județul ………………. Strada
…………….………. Nr……..,Bl……,Sc. ….., Etaj. ……,Apartament nr. …… , că solicitantul
sprijinului pregătitor nu se află în nici una din situaţiile de mai jos:
 este în stare de faliment/ insolvenţă, face obiectul unei proceduri de lichidare sau de
administrare judiciară, a încheiat acorduri cu creditorii, a suspendat activitatea
economică sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii sau se afla în
situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau
de reglementările naţionale;
 este înscris în Registrul debitorilor AMPOP cu sume neachitate pentru POP 20072013;
 se afla in situatii litigioase cu DGP AMPOP, pana la pronuntarea definitiva a instantei
de judecata in litigiu dedus judecatii
 se face vinovat de comiterea unei fraude în cadrul FEP, astfel cum este definită
aceasta la articolul 1 și 3 din Convenția privind protejarea intereselor financiare
ale Comunităților Europene.
Subsemnatul/a ................................ cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea
penală, declar pe propria răspundere că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în
fiecare detaliu și înţeleg că Autoritatea de Management pentru POPAM are dreptul de a
solicita orice informaţii suplimentare privind eligibilitatea noastră.
Reprezentant legal al solicitantului
… numele și prenumele cu majuscule ……
… semnătura și ștampila (după caz)……..
Data : ………………
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Anexa D

DECLARAŢIE PRIVIND
RESPECTAREA PRINCIPIULUI EGALITĂŢII DE ŞANSE
Prioritatea Uniunii Nr… : ………………………………………………………………………
Măsura Nr. :………………………………………………………………………………………
Titlul proiectului : …………………………………………………………………………………
Durata de implementare .…(luni); Valoarea eligibilă………………..……(lei);
Solicitant
Responsabil legal de proiect
Denumire………………………………..…….....................
Nume ……………..….…………..
Statut juridic …………....... Tel/fax………………………
Prenume …………..…..…………
Email …………………………………………………………… Funcție ………………………….
Prin prezenta, noi ….. denumire organizaţie……………………………, având la Registrul
Asociaţiilor şi Fundaţiilor Nr.(doar în cazul asociațiilor).... , și/sau codul de înregistrare fiscală (CIF)
……………… constituiți în baza ………..……………….……, în anul ………..…, cu sediul în
Localitatea
:……………………,
Județul
……………….
Strada
…………….……….
Nr……..,Bl……,Sc. ….., Etaj. ……,Apartament nr. ……, în calitate de solicitant al sprijinului
pregătitor, prin această declaraţie care face parte integrantă din Cererea de finanțare ne angajăm:
a) să respectăm prevederile legislaţiei în vigoare cu privire la egalitatea de şanse şi de tratament
între femei şi bărbaţi în domeniul ocupării şi al muncii, precum şi egalitatea de şanse şi
nediscriminarea conform:
 art. 4 alin. (2) şi art. 16 alin. (1) din Constituţia României;
 art. 3-9 din Codul Muncii;
 Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de
discriminare, republicată;
 Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, republicată;
 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2003 pentru protecţia maternităţii la locurile de
muncă, cu modificările ulterioare ;
 Legea nr. 210/1999 a concediului paternal ;
b) să luăm în considerare în implementarea proiectului toate politicile şi practicile prin care nu se
va realiza nici o deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, pe bază de:
 rasă, naţionalitate, etnie;
 limbă, religie, categorie socială, convingeri ;
 sex, orientare sexuală;
 vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV ;
 apartenenţă la o categorie defavorizată.
Precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii,
folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale
sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice
alte domenii ale vieţii publice.
Reprezentant legal al solicitantului
… numele și prenumele cu majuscule ……
… semnătura și ștampila (după caz)……..
Data : ………………
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Formular 3

FORMULAR DE IDENTIFICARE FINANCIARĂ

DEŢINĂTORUL CONTULUI
NUME
ADRESĂ
ORAŞ
COD POŞTAL

ŢARĂ

CONTACT
TELEFON
FAX

E-MAIL

COD TVA

BANCA
NUME
ADRESĂ
ORAŞ
COD POŞTAL

ŢARĂ

CONT BANCAR
IBAN

ŞTAMPILA BĂNCII

DATA

SEMNATURA REPREZENTANTULUI
BĂNCII

SEMNĂTURA DEŢINĂTORULUI DE CONT
(Ambele obligatorii)

(Ambele obligatorii)
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FORMULAR AP

ACORD DE PARTENERIAT
(autentificat la notar)
(numai in cazul in care parteneriatul nu este constituit ca persoană juridică distinctă)

Noi, partenerii semnatari ai acestui angajament, acţionând în calitate de responsabili
ai organismelor reprezentate, ne exprimăm acordul privind constituirea unui parteneriat
în scopul contribuirii la dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității a
zonei …………..(se delimiteaza teritoriul care este inclus în zona)
În acest scop desemnăm de comun acord pe ……………. (se va completa cu
denumirea entității juridice) ……………….. membru al parteneriatului, să ne reprezinte
pentru aspectele administrative și financiare, în calitate de solicitant pentru Cererea de
finanțare depusă în cadrul Programului Operaţional pentru Pescuit și Afaceri
Maritime 2014-2020, Prioritatea Uniunii nr. 4 – ”Creşterea gradului de ocupare a forţei
de muncă şi sporirea coeziunii teritoriale„ în vederea obținerii finanțării nerambursabile.
Noi, partenerii semnatari ai acestui angajament, acţionând în calitate de responsabili
ai organismelor reprezentate, ne angajăm:




Nr.

să realizăm toate activitățile necesare elaborării Strategiei de dezvoltare locală
pentru zona de pescuit și de acvacultură stabilită în Cererea de sprijin pregătitor;
să depunem Strategia de dezvoltare locală în vederea selecției;
să constituim o formă asociativă în condițiile Ordonanței 26/2000 cu modificările și
completările ulterioare, alcătuită din reprezentanți ai intereselor socio-economice
locale ale sectoarelor public și privat, care va avea în componența sa actori ai
sectorului pescăresc din zonă, în cazul în care strategia depusă de noi va fi selectată
pentru implementare;
Denumirea partenerului

Statutul
partenerului

1.
2.
3.
….

Întocmit la data de …………….

POPAM 2014-2020

Reprezentantul legal al
partenerului

Ștampila și
semnătura

