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ACORD DE FINANŢARE PC7  
ANEXA V – FORMULARUL B – CERERE DE PARTICIPARE A UNUI NOU 

BENEFICIAR LA ACORDUL DE FINANŢARE 
 

(a se completa de fiecare entitate juridică nouă care doreşte să devină beneficiar) 
 
[numele complet şi forma juridică a noului beneficiar], reprezentat în acest sens de 
[(numele reprezentantului legal) (funcţia) [şi/sau (numele reprezentantului legal), (funcţia)], 
sau reprezentantul său/lor autorizat, cu sediul în (adresa completă: 
oraş/stat/provincie/ţară)], acţionând în calitate de reprezentant legal autorizat al acestuia, 
solicită prin prezenta să devină beneficiar („nr. beneficiarului”) al acordului de finanţare 
nr. …… (legat de proiectul [titlul]) încheiat între Comisia Comunităţilor Europene şi 
[numele coordonatorului] şi acceptă, în conformitate cu dispoziţiile acordului de finanţare 
menţionat anterior, toate drepturile şi obligaţiile unui beneficiar începând cu [data], în cazul 
în care Comisia nu respinge prezenta cerere în termen de şase săptămâni de la primire. 
 
 [numele coordonatorului şi forma juridică (acronimul), cu sediul în (adresa completă: 
oraş/stat/provincie/ţară)], reprezentat în acest sens de [(numele reprezentantului legal), 
(funcţia) [şi/sau (numele reprezentantului legal), (funcţia)], sau reprezentantul său/lor 
autorizat, cu sediul în (adresa completă: oraş/stat/provincie/ţară)], acţionând în calitate de 
reprezentant legal autorizat al acestuia, certifică prin prezenta, în calitate de reprezentant al 
beneficiarului la acordul de finanţare nr…… (legat de proiectul [titlul]), că consorţiul 
propune şi acceptă participarea [numele complet şi forma juridică a noului beneficiar] la 
acordul de finanţare menţionat anterior, în calitate de beneficiar, începând cu data 
menţionată mai sus. 

Documente anexate: 

- formularele pregătitoare ale acordului de finanţare completate corespunzător şi semnate 
de noul beneficiar. 
 
- anexa I la acordul de finanţare modificată, cu descrierea activităţii care urmează să fie 
desfăşurată de noul beneficiar. 
 
- în cazul în care noul beneficiar este propus de consorţiu în urma unei cereri de ofertă 
competitive, documentele solicitate prin acordul de finanţare sunt furnizate suplimentar faţă 
de acest formular. În cazul în care o cerere de ofertă competitivă nu a avut loc pentru a 
selecţiona acest/aceşti beneficiar/beneficiari, justificarea alegerii acestui/acestor 
beneficiar/beneficiari şi, după caz, justificarea neutilizării unei cereri de ofertă competitive.  
 
Întocmit în trei exemplare, dintre care unul este păstrat de coordonator şi unul de [numele 
noului beneficiar], al treilea exemplar fiind trimis Comisiei de către coordonator, în 
conformitate cu articolele 8 si II.36 din acordul de finanţare. 
 
[numele noului beneficiar (entitatea juridică)] 
Numele reprezentantului (reprezentanţilor) legal (legali): (scris complet) 
Semnătura reprezentantului (reprezentanţilor) legal (legali): 
 
Data: 
Ştampila organizaţiei 
 
[numele coordonatorului (entitatea juridică)] 
Numele reprezentantului legal: (scris complet) 
Semnătura reprezentantului legal: 
Data: 
Ştampila organizaţiei 


