
1 
 

Anexa 1 

 

SCRISOARE  DE INTENȚIE 

pentru participarea ca membru în cadrul Asociației GAL Piatra Neamț, în vederea implementării 

instrumentului DLRC, prin POCU 2014-2020, Axa prioritară 5, Obiectiv specific 5.1, Etapa II  

 

În urma anunțului dumneavoastră privind constituirea Asociației GAL Piatra Neamț pentru 

îndeplinirea obiectivelor stabilite prin ghidul solicitantului aferent programului POCU 2014-2020, 

Axa prioritara 5, (denumirea organizatiei) își exprimă intenția de a participa ca membru în cadrul 

Asociației GAL Piatra Neamț. 

Precizăm că (denumirea organizatiei) se incadreaza in categoriile de solicitanti parteneri eligibili 

pentru Axa prioritara ............ 

In cadrul acestor activitati ne propunem sa aducem următoarea  contribuție: 

............. 

De asemenea organizația noastră a acumulat experiența in domeniul la care se refera tema 

anunțului, dispune de personal specializat și de resurse materiale pentru implementarea 

activităților specifice. 

 

Declar pe proprie raspundere că: 

A. Nu suntem subiect al unui conflict de interese; 

B. Nu figurăm în evidențele fiscale cu restanțe la plata impozitelor, taxelor, 
contribuțiilor sociale și nu avem datorii fiscale; 

 

Având în vedere cele prezentate, vă rugăm să acceptați ca organizația noastră să devină membru 

în cadrul Asociației GAL Piatra Neamț. 

 

Numele și prenumele reprezentantului legal  

Data 

 

Semnatura  .......................................... 

Stampila ______ 
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Anexa 2 Fișa potențialului membru GAL 

DATE DE IDENTIFICARE  

Denumire organizaţie  

E-mail  

Cod de înregistrare fiscală  

Anul înfiinţării  

Adresă  

REPREZENTANTUL LEGAL  

Prenume şi Nume  

Funcţie  

PERSOANĂ DE CONTACT  

Prenume şi nume  

Funcţie  

Telefon:  

E-mail:   

INFORMAŢII FINANCIARE  

Anul 2014  

Număr mediu de angajaţi  

Cifra de afaceri/venituri  

Anul 2015  

Număr mediu de angajaţi  

Cifra de afaceri/venituri  

Anul 2016  

Număr mediu de angajaţi  

Cifra de afaceri/venituri  

EXPERIENŢĂ   

PROIECTE IMPLEMENTATE  

Titlul proiectului (conform contractului de 
finanţare) 

 

ID-ul proiectului (acordat de instituţia 
finanţatoare) 

 

Calitatea avută în cadrul proiectului 
(solicitant sau partener) 

 

Obiectivul proiectului  

Stadiul implementării proiectului  

Rezultatele parţiale sau finale ale proiectului  

Activităţi desfăşurate de aplicant în cadrul 
proiectului 

 

Sursa de finanțare (bugetul de stat, local, 
surse externe nerambursabile, surse 
extreme rambursabile, etc.) 

 

Numele instituției finanțatoare  

EXPERIENŢĂ SPECIFICĂ  

Experienţa în comunităţile dezavantajate, 
inclusiv comunitatea romă 

 

Experienţă în domeniul activităţilor 
proiectului 

 

ACTIVITĂŢI: 
În care din activităţile principale ale 
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proiectului doriţi să vă implicaţi?  
(vă rugăm să bifaţi  activitatea/ activităţile în 
care doriţi să vă implicaţi) 

RESURSE UMANE IMPLICATE  

CONTRIBUŢIE:   
Care va fi contribuţia concretă a organizatiei 
dumneavoastră la activitatea/activităţile 
bifate mai sus? 

 

 

 

 

Numele si prenumele reprezentantului legal  

Data 

 

 

Semnatura  .......................................... 

Stampila  
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Anexa 3 

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 

 

Subsemnatul..., domiciliată în localitatea ...., județul ...., strada  ...., nr. ...., posesor al CI, 

seria ..., numărul ...., eliberat de ...., la data de ...., CNP ....., în calitate de reprezentant legal al ......, 

CUI ...., având sediul social în ..., str. ...., nr..., județul...municipiul ....., declar pe propria 

răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte 

publice că societatea pe care o reprezint îndeplinește condițiile de eligibilitate menționate mai jos, 

în vederea participării în calitate de membru al Asociației GAL Piatra Neamț. 

Condiţii generale de eligibilitate: 

1. Potențialii membri GAL şi/sau reprezentanţii lor legali/structurile de conducere ale acestora şi             
persoanele care asigură conducerea solicitantului/partenerilor NU se află în situaţia de conflict de 
interese sau incompatibilitate, aşa cum este definit în legislaţia naţională şi comunitară în vigoare; 

2. NU se fac vinovaţi de declaraţii false în furnizarea informaţiilor solicitate de AM/OI POCU 
responsabil sau nu au furnizat aceste informaţii; 

3. Potențialii membri GAL NU se află pe lista beneficiarilor excluşi de la finanţare în urma rezilierii  
contractelor de finanţare din culpa beneficiarului sau a membrilor parteneriatului sau a refuzat să 
semneze contractul de finanţare; 

4. Potențialii membri GAL sunt organizaţii cu personalitate juridică din România (exclusiv 
Persoane Fizice Autorizate, întreprinderi individuale sau echivalent) ce desfăşoară activităţi 
relevante în     cadrul proiectului şi au în obiectul de activitate al instituţiei pe care o reprezintă şi             
activitatea/activităţile din cadrul proiectului pentru care au rol de parteneri; prevederea      
referitoare la obiectul de activitate nu este aplicabilă sindicatelor, patronatelor şi asociaţiilor 
profesionale;  

5. Potențialii membri GAL trebuie să fie implicaţi cel puţin într-o activitate relevantă. Prin 
activitate relevantă se înţelege acea activitate care contribuie în mod direct la atingerea 
indicatorilor. 

Potențialii membri GAL trebuie să aibă activitatea pe care doresc să o desfășoare în statut/act 

constitutiv. 

 

Reprezentant legal, 

Nume și prenume: 

Semnătură și stampilă 

 

Data:  

 

 

 

 


