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Pentru proiectele de investiţii 

 

4. a MODEL1 DECLARAŢIE DE ELIGIBILITATE 
 

Subsemnatul <nume, prenume>, posesor al CI/BI seria….., nr……., eliberată de ............,   în calitate de <funcţie / 

reprezentant legal / împuternicit> al <denumire solicitant>/<denumire partener>, cunoscând că falsul în declaraţii 

este pedepsit de Codul Penal, cu prilejul depunerii Cererii de Finanţare pentru proiectul <denumire proiect>, în 

cadrul  Programului Operaţional Infrastructură Mare., declar pe propria răspundere că: 

1. proiectul pentru care se solicită finanţare nu a mai beneficiat de finanţare din fonduri publice, altele decât cele 

ale solicitantului, în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare. În  situaţia în care o astfel de 

finanţare va fi disponibilă după transmiterea cererii de finanţare sau în timpul implementării proiectului, 

<denumire solicitant>/<denumire partener>, va informa de urgenţă Autoritatea de Management/Organismul 

Intermediar pentru Transport pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare 

2. <denumire solicitant>/<denumire partener>,  nu se află în nici una din situaţiile de mai jos: 

 este în incapacitate de plată/ în stare de insolvenţă, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a 

Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară și insolvența unităților administrative teritoriale, 

respectiv conform Legi nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu 

modificările și completările ulterioare, după caz; 

 este în stare de faliment, lichidare, are afacerile conduse de un administrator judiciar sau 

activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este 

într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege, ori face obiectul unei proceduri legale 

pentru declararea sa în una din situațiile prevăzute anterior; 

 nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale 

către bugetele componente ale bugetului general consolidat, şi bugetului local în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare în România; 

 Solicitantul/reprezentantul legal al Solicitantului a suferit comdamnări definitive datorate unei 

conduite prefesionale îndreptată împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are 

forţă de res judicata; 

 Solicitantul/reprezentantul legal al Solicitantului a fost subiectul unei judecăţi de tip res 

judicata pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în 

detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene. 

3. infrastructura şi terenul pe care se face investiţia îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii la data 

depunerii cererii de finanţare: 

 Sunt disponibile pentru investiții/fac obiectul inițierii unor demersuri pentru obținerea dreptului de 

prorietate/administrare /concesiune (proiect de Hotărâre de Guvern/Hotărârea Autorității Locale de 

expropiere pe circuitul de avizare); 

 Sunt libere de orice sarcini/vor fi libere de orice sarcini la momentul contractării, în sensul că nu sunt 

afectate de limitări legale, convenționale, judiciare ale dreptului real invocat, incompatibile cu 

realizarea activităților proiectului în sensul HG 399/2015; 

 Nu fac obiectul unor litigii în curs de soluționare la instanțele judecătorești cu privire la situația juridică 

(doar când terenul se află deja în proprietate); 

 Nu fac obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun (doar când 

terenul se află deja în proprietate). 

4. proiectul pentru care se solicită finanţare respectă şi va continua să respecte prevederile naţionale şi 

comunitare în următoarele domenii: eligibilitatea cheltuielilor, promovarea egalităţii de şanse şi politica 

nediscriminatorie; dezvoltarea durabilă, tehnologia informaţiei, achiziţiile publice, informare și publicitate, 

ajutorul de stat precum şi orice alte prevederi legale aplicabile fondurilor europene structurale şi de investiţii, 

după caz; 

5. în cazul în care au fost demarate activităţi înainte de depunerea proiectului (pentru acele activități care 

nu fac obiectul ajutorului de stat), eventualele proceduri de achiziţii publice aferente acestor activităţi 

au respectat legislaţia privind achiziţiile publice 

                                                 
1 Pentru proiectele care au fost începute cu finanţare din alte surse modelul va fi ajustat corespunzător  
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Declar că sunt pe deplin autorizat să semnez această declaraţie în numele <denumire solicitant>. 

Declar, de asemenea, că afirmaţiile din această declaraţie sunt adevărate şi că informaţiile incluse în aceasta sunt 

corecte. 

 

Ştampila: 

Semnătura reprezentantului legal al solicitantului sau de împuternicit 

Data: 

 

Notă: pentru proiectele fazate se va înlocui paragraful 1 cu  

 

Pentru proiectul fazat nu există modificări substanţiale ale informaţiilor menţionate la articolul 101 primul paragraf 

al regulamentului pentru proiectul major, comparativ cu informaţiile furnizate pentru cererea privind proiectul 

major prezentată în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1083/2006, în special în ceea ce priveşte cheltuielile eligibile 

totale 
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4. b MODEL2 DECLARAŢIE DE ANGAJAMENT   

 

 

Titlul proiectului:  

Denumire organizaţie 
Cod de înregistrare 

fiscală 

 

 

Număr de înregistrare în 

Registrul Comerţului 
 

Nr. de la Registrul 

Asociaţiilor şi 

Fundaţiilor 

   

Anul înfiinţării    

Adresa poştală:    

Cod:    

Localitate:  

Judeţ/Sector:  

Adresă poştă electronică  

 
Prin prezenta, solicitantul în calitate de beneficiar declar pe propria răspundere că solicitantul/parteneriatul 

creat: 
 are resursele financiare necesare pentru susţinerea implementării proiectului.  

şi mă angajez: 
 să furnizez contribuţia proprie aferentă costurilor eligibile ale proiectului, în valoare de ............. lei, 

reprezentând ......% din valoarea totală eligibilă a proiectului; 
 să finanţez toate costurile neeligibile aferente proiectului; 
 să asigur resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile 

rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor; 
 să menţin proprietatea proiectului şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare nerambursabilă, 

pe o perioadă de cel puţin 5 ani după finalizare şi să asigur exploatarea şi mentenanţa în această 

perioadă, cu respectarea prevederilor regulamentelor comunitare; 
 să asigur folosinţa echipamentelor şi bunurilor achiziţionate prin proiect pentru scopul declarat în 

proiect; 
 în cazul în care voi desfăşura atât activităţi care intră în sfera ajutorului de stat, cât și activități 

care nu fac obiectul ajutorului de stat, voi asigura o contabilitate separată a cheltuielilor care 

beneficiaza de ajutor de stat și a celor care nu fac obiectul ajutorului de stat.  

 
De asemenea, declar că sunt de acord şi voi respecta toate condiţiile prevăzute în Ghidul Solicitantului, 

precum şi în legislaţia comunitară şi naţională în vigoare, cu modificările şi completările ulterioare, în caz 

contrar sunt de acord cu rezilierea contractului. 
 

 

                                                 
2 Pentru proiectele care au fost începute cu finanțare din alte surse modelul va fi ajustat corespunzător  



POIM 2014-2020                                                                                                                                                            Anexa 4. Ghidul Solicitantului_OS 1.3, 2.4. 

     

Data:  
Reprezentant legal 
Prenume şi Nume 
Semnătura:  
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4.c MODEL DECLARAŢIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE  
 

 

Subsemnatul/subsemnata.............................................., având funcţia de............................. ..în cadrul 

..................................... , cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de Codul Penal, declar pe propria răspundere, 

în baza informaţiilor pe care le deţin la această dată, că participarea în cadrul proiectului 

“.........................................................................”,  nu este de natură a crea o situaţie de conflict de interese în 

conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1)3, art. 13 alin. (1)4 şi art. 16 alin. (1)5 din O.U.G. nr. 66/2011 privind 

prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a 

fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Data:                                                      

Reprezentant legal/membru al Unităţii de Implementare a Proiectului 

Prenume şi Nume:  

Semnătura: 

 
 

 

                                                 
3 ,, (1) Persoanele fizice sau juridice care participă direct în procesul de verificare/evaluare a cererilor de finanţare nu pot fi solicitanţi şi/sau nu pot acorda servicii 

de consultanţă unui solicitant.” 
4 ,,(1) Beneficiarii persoane fizice/juridice de drept privat nu au dreptul de a angaja persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de 

verificare/evaluare a cererilor de finanţare în cadrul procedurii de selecţie pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni  de la semnarea contractului de 

finanţare”. 
5 ,,(1) Dispoziţiile prezentei secţiuni se completează corespunzător cu prevederile legislaţiei naţionale referitoare la conflictul de interese.” 
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4. d DECLARAŢIE 

privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul operaţiunii propuse spre finanţare 

din FEDR, FSE şi FC 2014-2020 
 

 

 A. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI JURIDICE  

 

Cod de identificare        

 

Denumire 

 

Domiciliul fiscal 

 

Judeţ  Localitate  S rada  

 

Ap.  Cod poştal  Sector  Telefon   

 

Fax  E-mail   

 
 

             

 

 

 B. DATE DE IDENTIFICARE A OPERAŢIUNII  

 

 

C. …………………………………………(numele şi statutul juridic al beneficiarului), solicitant de finanţare pentru 

operaţiunea menţionată mai sus, la…………………………………….. ………………………(numele Autorităţii de 

Management/Organismului Intermediar), în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), declar că mă încadrez în următoarea categorie de persoane din 

punct de vedere al regimului de TVA aplicabil: 

 

a) [ ] persoană neînregistrată în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul Fiscal 

b) [ ] persoană înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul Fiscal 

 

D. ……………………………………………………………………………….(numele şi statutul juridic al 

beneficiarului), solicitant de finanţare pentru operaţiunea menţionată mai sus, 

la………………………………………………………………………………(numele Autorităţii de 

Management/Organismului Intermediar), în conformitate cu prevederile Codului fiscal, declar că pentru achiziţiile, 

din cadrul proiectului, cuprinse în tabelul de mai jos, TVA este nedeductibilă potrivit legislaţiei naţionale în 

 
Titlul proiectului  

 

 Numele programului  
 

 Axa prioritară 
 

 Prioritate de investiţie 
 

 Data depunerii operaţiunii     
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domeniul fiscal şi nerecuperabilă conform prevederilor art. 69 alin. (3), litera c) din Regulamentul (UE) nr. 

1303/2013. 

 

Nr. 

crt. 
Achiziţia Scopul achiziţiei/activitatea prevăzută în cadrul operaţiunii6 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 

 

 

 

 

 

* se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului sau o persoană abilitată să reprezinte solicitantul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Atenţie! Se va completa cu aceleaşi informaţii corespunzătoare din Cererea de Finanţare 

Numele şi prenumele*:    

  
Semnătura  

 
Funcţia:  
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Anexa  

 ANTET BENEFICIAR 

 

 

4. e DECLARAŢIE 
 

Subsemnatul <nume, prenume>, în calitate de <funcție / reprezentant legal / împuternicit> al 

<denumire solicitant>/<denumire partener>, în scopul evaluării Cererii de Finanțare pentru proiectul 

fazat <denumire proiect>, în cadrul  Programului Operațional Infrastructură Mare, declar că: 

 etapa proiectului implementată în cadrul perioadei de programare anterioare (POST 2007-2013) 

este pregătită pentru a fi utilizată în scopul specificat în contractul de finanțare semnat în cadrul 

AMPOST (pentru proiecte minore)/decizia de finanțare a Comisiei Europene nr…. (pentru 

proiecte majore). 

 

 

Semnătura  

 

 

Ştampila: 
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4.f DECLARAŢIE PRIVIND CONFORMITATEA CU AJUTORUL DE STAT 

 

Subsemnatul <nume, prenume> posesor al CI seria <seria> nr. <nr.>, eliberată de <organismul 

emitent>, CNP <CNP> / paşaport nr. <nr.>, eliberat de <organismul emitent>, în calitate de < 

<denumirea solicitant>, cunoscând că declararea necorespunzătoare a adevǎrului, inclusiv prin 

omisiune, constituie infracţiune şi este pedepsit de legea penală, declar pe propria răspundere că: 

 

o societatea nu face obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii 

anterioare a Consiliului Concurenţei sau a Comisiei Europene, prin care un ajutor de stat a 

fost declarat ilegal şi incompatibil cu piaţa internă;  

 

o societatea nu este o întreprindere în dificultate, în conformitate cu prevederile art. 2, 

punctul  18  din  Regulamentul  (UE)  nr.  651/2014, şi anume: 

(i) În cazul unei societăți comerciale cu răspundere limitată (alta decât un IMM care există 

de cel puțin trei ani sau, în sensul eligibilității pentru ajutor pentru finanțare de risc, un IMM 

aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiții pentru 

finanțare de risc în urma unui proces de diligență efectuat de un intermediar financiar 

selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din 

cauza pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când deducerea pierderilor 

acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte 

din fondurile proprii ale societății) conduce la un rezultat negativ care depășește jumătate din 

capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziții, „societate cu răspundere limitată” se 

referă în special la tipurile de societăți menționate în anexa I la Directiva 2013/34/UE (1), iar 

„capital social” include, dacă este cazul, orice capital suplimentar. 

(b) În cazul unei societăți comerciale în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere 

nelimitată pentru creanțele societății (alta decât un IMM care există de cel puțin trei ani sau, 

în sensul eligibilității pentru ajutor pentru finanțare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima 

sa vânzare comercială care se califică pentru investiții pentru finanțare de risc în urma unui 

proces de diligență efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de 

jumătate din capitalul propriu așa cum reiese din contabilitatea societății a dispărut din cauza 

pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziții, „o societate comercială în care cel puțin 

unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății” se referă în special la 

acele tipuri de societăți menționate în anexa II la Directiva 2013/34/UE. 

(c) Atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau 

îndeplinește criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de 

insolvență să fie deschisă la cererea creditorilor săi. 

(d) Atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă 

împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă 

obiectul unui plan de restructurare. 

(e) În cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani: 

- raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; și 

- capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub 

valoarea 1,0. 

 

o justific necesitatea finanţării proiectului prin ajutor de stat (efectul stimulativ), deoarece 

investiţia nu s-ar putea realiza fără sprijin din surse publice, întrucât 
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.....................................................................................................................................................

.............. 

(valoarea investiţiei, insuficienţa resurselor proprii de finanţare etc.). 

 

o nu s-au efectuat activităţi în cadrul proiectului care să semnifice “demararea lucrărilor 

(Start of Works)” – adică nu am demarat alte activităţi cu excepţia celor referitoare la 

cumpărarea de terenuri și lucrările pregătitoare, cum ar fi obținerea avizelor, realizarea 

studiilor de fezabilitate si demararea procedurii de achiziție. 

 

 

 
Data:  
Reprezentant legal 
Prenume şi Nume 
Semnătura: 
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Pentru proiectele de asistenţă tehnică 

 
4. g MODEL DECLARAŢIE DE ELIGIBILITATE7 

 

Subsemnatul <nume, prenume>, posesor al CI/BI seria….., nr……., eliberată de ............,   în calitate de <funcţie / 

reprezentant legal / împuternicit> al <denumire solicitant>/<denumire partener>, cunoscând că falsul în declaraţii 

este pedepsit de Codul Penal, cu prilejul depunerii Cererii de Finanţare pentru proiectul <denumire proiect>, în 

cadrul  Programului Operaţional Infrastructură Mare., declar pe propria răspundere că: 

1. proiectul pentru care se solicită finanţare nu a mai beneficiat de finanţare din fonduri publice, altele decât cele 

ale solicitantului,  în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare. În  situaţia în care o astfel de 

finanţare va fi disponibilă după transmiterea cererii de finanţare sau în timpul implementării proiectului, 

<denumire solicitant>/<denumire partener>, va informa de urgenţă Autoritatea de Management/Organismul 

Intermediar pentru Programul Operaţional ………….. 

2. <denumire solicitant>/<denumire partener>,  nu se află în nici una din situaţiile de mai jos: 

 este în incapacitate de plată/ în stare de insolvenţă, conform prevederilor Ordonanței de Urgență a 

Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară și insolvența unităților administrative teritoriale, 

respectiv conform Legi nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu 

modificările și completările ulterioare, după caz; 

 este în stare de faliment, lichidare, are afacerile conduse de un administrator judiciar sau 

activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este 

într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege, ori face obiectul unei proceduri legale 

pentru declararea sa în una din situaţiile prevăzute anterior; 

 nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale 

către bugetele componente ale bugetului general consolidat, şi bugetului local în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare în România; 

 a suferit comdamnări definitive datorate unei conduite prefesionale îndreptată împotriva legii, 

decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de res judicata; 

 a fost subiectul unei judecăţi de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii 

criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene;  

3. proiectul pentru care se solicită finanţare respectă şi va continua să respecte prevederile naţionale şi 

comunitare în următoarele domenii: eligibilitatea cheltuielilor, promovarea egalităţii de şanse şi politica 

nediscriminatorie; dezvoltarea durabilă, tehnologia informaţiei; achiziţiile publice; informare şi publicitate; 
ajutorul de stat precum şi orice alte prevederi legale aplicabile fondurilor europene structurale şi de investiţii; 

4. în cazul în care au fost demarate activităţi înainte de depunerea proiectului (pentru acele activități care 

nu fac obiectul ajutorului de stat), eventualele proceduri de achiziţii publice aferente acestor activităţi au 

respectat legislaţia privind achiziţiile publice 
 

Declar că sunt pe deplin autorizat să semnez această declaraţie în numele <denumire solicitant>. 

Declar, de asemenea, că afirmaţiile din această declaraţie sunt adevărate şi că informaţiile incluse în aceasta sunt 

corecte. 

 

Ştampila: 

Semnătura reprezentantului legal al solicitantului sau de împuternicit 

Data: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Se va completa pentru proiectele de sprijin în vederea elaborării cererii de finanțare de către reprezentantul legal al solicitantului sau de împuternicit 
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4. h MODEL DECLARAŢIE DE ANGAJAMENT   

 

 

Titlul proiectului:  

Denumire organizaţie 
Cod de înregistrare 

fiscală 

 

 

Număr de înregistrare în 

Registrul Comerţului 
 

Nr. de la Registrul 

Asociaţiilor şi 

Fundaţiilor 

   

Anul înfiinţării    

Adresa poştală:    

Cod:    

Localitate:  

Judeţ/Sector:  

Adresă poştă electronică  

 
Subsemnatul, <nume, prenume> în calitate de <funcţie / reprezentant legal / împuternicit> al <denumire 

solicitant>, solicitant finanţare pentru realizarea proiectului <denumire proiect>, pentru care am depus 

prezenta Cerere de Finanţare, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, declar 

următoarele: 
1. să asigur sursele de finanțare necesare implementării proiectului conform prevederilor OUG 

nr. 40/2015; 

2. să furnizez contribuţia proprie aferentă costurilor eligibile ale proiectului, în valoare de ............. lei, 

reprezentând ......% din valoarea totală eligibilă a proiectului; 
3. să finanţez toate costurile neeligibile aferente proiectului; 

4. sunt conştient că <denumire solicitant> este singurul responsabil din punct de vedere legal şi 

financiar faţă de Autoritatea de Management/Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional 

Infrastructură Mare pentru implementarea proiectului; 
 
Declar că sunt pe deplin autorizat să semnez această declaraţie în numele <denumire solicitant>. 
 
Declar, de asemenea, că afirmaţiile din această declaraţie sunt adevărate şi că informaţiile incluse în aceasta 

sunt corecte. 
 

 

 
Data:  
Reprezentant legal 
Prenume şi Nume:  
Semnătura:  
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