
Anexa nr. 1 
 
 

SCRISOARE DE INTENTIE 

 
Pentru participarea ca partener în cadrul  proiectului „Program pentru creșterea performanței 

și inovării în cercetarea doctorală și postdoctorală de excelență” - Acronim PROINVENT, 

finanţat din Programul Operaţional Capital Uman, ce urmează a fi depus de către Universitatea 

„Dunărea de Jos” din Galați. 

În urma anunțului dumneavoastră privind încheierea unui Acord de Parteneriat cu entități de 

drept public sau privat, pentru depunerea unei cereri de finanțare pe Axa prioritara 6 din POCU, 

PI 10.iv, OS 6.13, __________________________________________ (denumirea organizației) 

își exprima intenția de a participa ca partener în cadrul proiectului cu titlul: 

Program pentru creșterea performanței și inovării în cercetarea doctorală și postdoctorală 

de excelență.  
Precizăm că ___________________________(denumirea organizației) se încadrează în 

categoriile de solicitanți/parteneri eligibili pentru Axa prioritara 6. În cadrul acestor activitați ne 

propunem sa aducem urmatoarea contribuție: 

______________________________________________________________________________  

De asemenea organizația noastra a acumulat experiența în domeniul la care se refera tema 

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

activităților unui proiect din POCU. 

Declar pe proprie raspundere ca: 

A. Nu suntem subiect al unui conflict de interese; 

B. Nu figuram în evidențele fiscale cu restanțe la plata impozitelor, taxelor, contribuțiilor sociale 

și nu avem datorii fiscale; 

C. Nu ne aflam în una din situațiile de excludere prevazute în cadrul Regulilor generale privind 

eligibilitatea solicitanților din „Orientari privind accesarea finanțarilor în cadrul Programului 

Operațional Capital Uman 2014-2020” (Mai 2019), secțiunea 4.1.1 

D. Îndeplinim condițiile prevazute la secțiunea 4.1.2 reguli generale privind partenerii în cadrul 

cererilor de finanțare nerambursabila prin POCU din documentul ”Orientari privind accesarea 

finanțarilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020” (Mai 2019) 

E. Îndeplinim condițiile privind capacitatea operaționala și financiara stipulate în ”Orientari 

privind accesarea finanțarilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020” (Mai 

2019). 

 

Având în vedere cele prezentate, va rugam sa acceptați ca organizația noastra sa devina partener 

în cadrul unui proiect cu tema și activitațile menționate. 

 

Data      Numele și prenumele reprezentantului legal 

…………………………………………………  

 

Semnatura …………………………………………………. 

Ștampilă 


