
 

 

 

Declarație de onoare, 

Subsemnatul………………………..……….,domiciliat în localitatea ……………….., 

județul……………, strada………………….., nr. ……., bl. ……, sc. …...., identificat prin C.I 

seria ……., nr. …………., eliberat de ………………………… la data de ………………, în 

calitate de reprezentant legal al ……………………………………., declar că informațiile 

prezente în dosarul de aplicație sunt adecvate și conforme cu toate normele legislative în 

vigoare.  

Cunoscând dispozițiile  articolului 292  Cod Penal cu privire la falsul în declarații, declar pe 

proprie răspundere că: 

 Toate informațiile din acest formular îmi sunt cunoscute și  nu fac abatere de la legislație în 

vigoare. 

 Aplicația îndeplinește toate condițiile pe care finanțatorul le-a prezentat în regulamentul de 

aplicare. 

 Organizația pe care o reprezint va îndeplini toate măsurile pentru buna derulare a proiectului 

în timpul stabilit pentru fiecare etapă a proiectului. În  caz contrar, proiectul fiind suspendat. 

 Prezenta propunere de proiect nu a fost și nu este prevăzută într-un contract de finanțare 

locală, regională, națională sau europeană. 

 Organizația pe care o reprezint va investi resursele obținute în realizare proiectului, iar 

bugetul obținut va fi utilizat conform grilei bugetare 

 Nicio activitate prezentă în această propunere de proiect nu va avea scop/ misiune partidică. 

 Toate datele cuprinse în prezentul formular sunt autentice și toate sursele de informare au 

fost indicate corect și complet. Certific de asemenea că nu am utilizat pasaje sau formulări 

prezente în alte  propuneri de proiect.  

 În momentul de față organizația nu este subiect al unei penalități administrative și nu este 

implicată în acțiuni de fraudă, corupție sau  orice acțiune ce îi periclitează integritatea. 

 Prin calitatea de reprezentant legal al organizației sunt dispus să ofer acces liber  

responsabililor din cadrul PROEDUS pentru orice  acțiune de lămurire, monitorizare sau 

evaluare care vizează strict proiectul aflat în derulare. 

Prin cele declarate mă fac direct responsabil de monitorizarea internă a proiectului și mă oblig 

ca pe parcursul derulării acestuia să fiu direct responsabil de evenimentele/ activitățile 

întreprinse. 

Nume și prenume Reprezentant Legal: 

Cod Numeric Personal: 

Serie și Număr Act identitate/ Pașaport: 

Data și locul realizării prezentului document: 

Semnătura: 

 

Ștampila organizației:  

 

 

 



 

 

   

 


