
Formular 2 

Cererea de participare 

Nume solicitant ...................................... cu sediul în ................................. (localitatea, strada,
sectorul/județul,  telefon/fax),  document  de  înființare  .........................................  (document
care dovedește înființarea), cod fiscal nr. .............................................. emis de ....................
din  data  de  ...............................  cont  bancar  nr.  ............................  deschis  la
Trezoreria/Banca  ...........................,  cu  sediul  în  ..................................  reprezentat
de  ......................................  în  calitate  de  ...........................................,  adresa
poștală ........................................... telefon ..................... email .................................... – solicit
participarea la selecția pentru partener în proiectul “…………………………..”. 

Anexăm la prezenta cerere următoarele documente: 
1. Act Constitutiv (copie cu menţiunea „conform cu originalul")
2. Certificatul constatator  prin care se face dovada că are ca obiect de activitate relevant
pentru  domeniul  proiectului  (de  ex:  formare  profesională,  informare  și  consiliere
profesională,  a  doua  șansă,  incluziune  socială,  măsuri  pentru  ocupare,  educație
preuniversitară/universitară, economie socială etc.).
3.  Certificat  unic  de  înregistrare  sau  certificat  de  înscriere  in  Registrul  asociaţiilor  si
fundaţiilor (copie cu menţiunea „conform cu originalul" – daca e cazul)
4.  Hotărârea  Judecătoreasca  privind  acordarea  personalităţii  juridice  a  Asociaţiei  (HJ
definitiva si irevocabila — incheierea), daca e cazul
5. Cazier fiscal al societatii/ organizaţiei (copie cu menţiunea „conform cu originalul") 
6. Certificat cazier judiciar pentru reprezentant legal (copie cu menţiunea „conform cu 
originalul")
7. Situațiile financiare aferente exercițiilor financiare 2012, 2013 și 2014. 
8. Declarație pe propria răspundere că nu se încadrează în situațiile de excludere stipulate în 
Ghidul Solicitantului cap. 2.1.1. Eligibilitate solicitanți și parteneri
9. Declaraţie pe proprie răspundere - ca nu a reziliat contracte de finanţare din culpa proprie
sau nu a refuzat sa semneze contract de finanţare;
10. Certificat privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor și taxelor locale; 
11.  Certificat  de atestare  fiscala  privind îndeplinirea obligațiilor  de plată  a  impozitelor  și
taxelor și a contribuțiilor de asigurări  sociale la bugetul consolidat (Agenția Națională de
Administatre Fiscală – Direcția Generală a Finanțelor Publice). 
12.  Declaratie  privind  expertii  necesari  pt  realizarea  activitatilor  in  care  aplicantul  este
implicat – in original; 
13.  Documente  suport,  în  copie  confort  cu  originalul,  pentru  demonstrarea  experienței
relevante  în  domeniu  finanțate  prin  POSDRU și  recomandări  pentru  aplicant,  din  partea
beneficiarilor/partenerilor, 
14. Dovada ca este autorizat sau in curs de autorizare ca Operator de lucru cu date cu caracter
personal;
15.  Document-eseu din care să rezulte Gradul  de înțelegere a contextului,  obiectivelor  și
rezultatelor așteptate (max 5 pagini), semnat și ștampilat de aplicant.

Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, declar pe
propria răspundere că datele, informațiile și documentele prezentate corespund realității.


