
 Anexa nr. 2 
 
 
 
TITLUL PROIECTULUI: __________________________  
 
 

DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE 
 
 
Subsemnatul, ,…....................…, domiciliat în localitatea ……………………, 
județul/sectorul………………..…, strada…..., nr. ….., bloc…., apartament……, 
identificată/identificat prin CI/ BI seria……,nr. …………, eliberat de.............................., 
CNP……………………..,  ........................................................................................, 
reprezentant legal al ..............................................................................., declar pe propria 
răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, că 
organizația pe care o reprezint îndeplinește condițiile prevăzute de Ordinul Ministerului 
Tineretului și Sportului nr. 664/2018, cu modificările și completările ulterioare, privind 
finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive, respectiv: 
(1) Denumirea solicitantului................. este structură sportivă recunoscută în condițiile legii; 
(2) Denumirea solicitantului................. nu are obligații de plată exigibile și nu este în litigiu 
cu instituția finanțatoare;  
(3) Denumirea solicitantului.......... nu are obligații de plată exigibile privind impozitele și 
taxele către stat, precum și contribuțiile către asigurările sociale de stat; 
(4) Denumirea solicitantului.......... nu face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de 
lichidare și nici nu se află deja în stare de dizolvare sau de lichidare, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare;  
(5) Denumirea solicitantului.......... a depus situația financiară la data de 31 decembrie a anului 
precedent la organul fiscal competent; 
(6) Denumirea solicitantului.......... se obligă să participe cu o contribuție financiară de 
minimum 10% din valoarea totală a finanțării nerambursabile; 
(7) Denumirea solicitantului.......... nu se află în situația de nerespectare a dispozițiilor 
statutare, a actelor constitutive și a regulamentelor proprii; 
(8) Declar că toate informațiile din cererea de finanțare și anexe  precum și orice alte 
informații furnizate instituției finanțatoare în vederea obținerii finanțării sunt veridice;  
(9) Denumirea solicitantului.......... nu beneficiază de un alt contract de finanțare din fonduri 
publice pentru același proiect sau aceeași activitate nonprofit de la aceeași autoritate 
finanțatoare în cursul anului fiscal curent, iar în cazul în care contractează, în cursul aceluiași 
an calendaristic, mai mult de o finanțare nerambursabilă de la autoritatea finanțatoare, nivelul 
finanțării nu depășește o treime din totalul fondurilor publice alocate programelor aprobate 
anual în bugetul autorității finanțatoare 
(10) Denumirea solicitantului.......... nu a beneficiat/ a beneficiat în anul fiscal în curs, de 
finanțare nerambursabilă de la instituția .........................., în sumă de .......................... lei. 
Am luat la cunoștință de prevederile Anexei 7 - CONTRACT CADRU DE FINANȚARE  
 
Numele şi prenumele: ______________________  
Semnătura: _______________________________  
Data: _____________________________________ 
 


