Anexa E
DECLARAŢIE PRIVIND ADMISIBILITATEA CERERII
Prioritatea Uniunii Nr… : ………………………………………………………………………...................................
Măsura Nr. :………………………………………………………………………………………..........................................
Titlul proiectului : ………………………………………………………………………………….....................................
Durata de implementare .…(luni); Valoarea eligibilă………………..……(lei); POPAM........(%)
Solicitant
Denumire………………………………..…….................................................................................
Statut juridic …………..................................................................................................
Tel/fax………………………........ Email ……………………………………………………………..................................
Subsemnatul/a ………………..……………….. posesor al CI/BI/Pașaport seria …. nr. ……….................,
CNP ………………………… eliberată de …………………….la data de……………….., cunoscând că falsul în
declarații este pedepsit de legea penală, declar pe propria răspundere în calitate de reprezentant
legal, că solicitantul sprijinului financiar nerambursabil …………………denumire solicitant……… care a
depus Cererea de finanțare din care această declarație face parte integrantă, având la Oficiul
Național al Registrului și Comerțului Nr ................... și/sau Codul de înregistrare fiscală (CIF)
……………………… constituit în baza ………..……….……, în anul ………..…, cu sediul în Localitatea
:……………………, Județul ………………. Strada …………….………. Nr……..,Bl……,Sc. ….., Etaj. ……,
Apartament nr. …… , nu se află în nici una din situațiile de mai jos:
 a săvârşit o încălcare gravă în temeiul articolului 42 din Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al
Consiliului (1) sau al articolului 90 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009;
 a fost implicat în operarea, gestionarea sau deţinerea în proprietate a navelor de pescuit
incluse pe lista de nave de pescuit INN a Uniunii, în conformitate cu articolul 40 alineatul (3)
din Regulamentul (CE) nr.1005/2008 sau a navelor sub pavilionul ţărilor identificate ca ţări
terţe necooperante, astfel cum esteprevăzut la articolul 33 din respectivul regulament;
 a săvârşit o încălcare gravă a normelor PCP identificate ca atare în alte acte juridice
adoptate de Parlamentul European şi de Consiliu;
 a comis oricare dintre infracţiunile stabilite la articolele 3 şi 4 din Directiva 2008/99/CE a
Parlamentului European şi a Consiliului (2), în cazul în care se prezintă o cerere de sprijin în
temeiul titlului V capitolul II din Regulamentul 508/2014.
Subsemnatul/a ................................ cunoscând că falsul în declarații este pedepsit de legea
penală, declar pe propria răspundere că după primirea sprijinului financiar solicitantul va îndeplini
cerințele menționate pe întreaga durată de implementare a proiectului și pentru o perioadă de 5 ani
după încasarea ultimei plăți.
Autoritatea de Management pentru POPAM are dreptul de a solicita, în scopul verificării și
confirmării declarațiilor care însoțesc Cererea de finanțare, orice informații suplimentare privind
veridicitatea acestora.
Reprezentant legal al solicitantului
……………(nume, prenume - cu majuscule) ……………..
semnătură
electronică
Data : ………………………..

