ANEXA VI - MANDAT1

[denumirea oficială completă] [ACRONIM]
[forma juridică oficială]2
[numărul de înregistrare oficial]3
[adresa oficială completă]
[codul de înregistrare în scopuri de TVA],
(„cobeneficiarul”), reprezentat în vederea semnării prezentului mandat de către [prenume,
nume și funcție]
pe de o parte,
și
[denumirea oficială completă] [ACRONIM]
[forma juridică oficială]4
[numărul de înregistrare oficial]5
[adresa oficială completă]
[codul de înregistrare în scopuri de TVA],
(„coordonatorul”), reprezentat în vederea semnării prezentului mandat de către [prenume,
nume și funcție]
pe de altă parte,

CONVIN
În scopul punerii în aplicare a acordului [titlul & numărul] dintre Comisia Europeană și
coordonator,
următoarele:
1. Cobeneficiarul îl împuternicește pe coordonator să acționeze în numele său și pe
seama sa în ceea ce privește semnarea acordului sus-menționat și a eventualelor sale
acte adiționale cu Comisia Europeană. În consecință, cobeneficiarul îl mandatează pe
1

Pentru fiecare cobeneficiar trebuie inclus un exemplar al prezentei anexe.

2

A se șterge dacă beneficiarul este o persoană fizică sau un organism din sectorul public sau o entitate fără
personalitate juridică.

3

A se șterge dacă beneficiarul este un organism din sectorul public sau o entitate fără personalitate juridică.
În cazul persoanelor fizice, a se indica, de asemenea, numărul cărții de identitate sau, în lipsa acesteia,
numărul pașaportului sau al unui document echivalent.

4

A se vedea nota de subsol 2.

5

A se vedea nota de subsol 3.

coordonator să își asume întreaga responsabilitate juridică pentru implementarea
respectivului acord.
2. Cobeneficiarul confirmă faptul că a luat act de toate dispozițiile acordului susmenționat, încheiat cu Comisia Europeană, și le acceptă, în special toate dispozițiile
care vizează cobeneficiarul și coordonatorul. [În special, cobeneficiarul este de acord
cu faptul că, în temeiul prezentului mandat, coordonatorul este singurul care are
dreptul să primească fonduri de la Comisie și să distribuie cuantumurile în funcție de
participarea la acțiune a cobeneficiarului.]
3. Cobeneficiarul este de acord să facă tot posibilul pentru a-l ajuta pe coordonator să-și
îndeplinească obligațiile care îi revin în temeiul acordului sus-menționat. În special,
cobeneficiarul este de acord să furnizeze coordonatorului eventualele documente sau
informații necesare, în cel mai scurt termen de la primirea solicitării din partea
coordonatorului.
4. Dispozițiile acordului sus-menționat, inclusiv prezentul mandat, au prioritate față de
orice alt acord între cobeneficiar și coordonator care poate influența punerea în
aplicare a acordului sus-menționat dintre coordonator și Comisie.
5. Un exemplar al prezentului mandat se anexează la acordul sus-menționat și face parte
integrantă din acesta.

SEMNĂTURI

Pentru cobeneficiar
[prenume/nume/funcție]

Pentru coordonator
[prenume/nume/funcție]

[semnătura]

[semnătura]

Încheiat la [locul], [data]

Încheiat la [locul], [data]

În dublu exemplar în limba română

