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(Anexa nr. 2  
la Orientările privind accesarea  finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, 

aferent apelurilor de proiecte lansate în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020) 
 

Document Unic 
pentru verificarea 

 
Conformității Administrative și a Eligibilității (DUCAE) 

 
pentru Solicitant/Lider 

 
Subsemnatul/subsemnata ____________________, identificat(ă) cu _____ seria  ____ 
nr. _______ , eliberat(ă) de _______________________ la data de ______________, 
CNP ______________________, cu domiciliul în localitatea 
____________________________________________________________________ în 
calitate de reprezentant legal/împuternicit al ___________________________, 
solicitant/lider de parteneriat al finanțării nerambursabile acordate pentru proiectul ID 
MySMIS _____________, cu titlul ___________________________,  declar pe propria 
răspundere că solicitantul/parteneriatul creat își asumă condițiile de finanțare descrise în 
„Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 
2014-2020” și în „Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice” și depunem următoarele 
documente: 
 

Nr. 
Crt. 

Tip document 

Atașat 

DUCAE 
Solicitant/Lider 

DUCAE 
Partener 1 

DUCAE 
Partener n1 

1 
Acord de parteneriat – Anexa 5 la 
Contractul de finanțare 

Da Nu NA 
 

  

2 
Declaraţie de angajament – 
Formular 1 

Da Nu 
 

  

3 
Declaraţie de eligibilitate – Formular 
2 

Da Nu Da Nu Da Nu 

4 
Declaraţie cu privire la evitarea 
dublei finanţări – Formular 3 

Da Nu Da Nu Da Nu 

5 

Declaraţie privind eligibilitatea TVA 
aferente cheltuielilor ce vor fi 
efectuate în cadrul proiectului propus 
spre finanţare din instrumente 
structurale – Formular 4 

Da Nu Da Nu Da Nu 

6 
Procedura de selecție parteneri -  
Formular 5 

Da Nu NA   

7 
Nota justificativă privind valoarea 
adăugată a partenerului – Formular 
6 

Da Nu NA   

Solicitant/Lider:   ___________________ 
Data:     ___________________  
Funcţia ocupată în organizaţie: ___________________ 
Prenume şi Nume    ___________________  
Semnătura: 

 
1 Se vor adăuga/elimina coloane în funcție de numărul partenerilor. 
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Formular 1 

DECLARAŢIE DE ANGAJAMENT 
 
Prin prezenta, subsemnatul/subsemnata ____________________, identificat(ă) cu 
_____ seria  ____ nr. _______ , eliberat(ă) de _______________________ la data de 
______________, CNP ______________________, cu domiciliul în localitatea 
____________________________________________________________________ în 
calitate de reprezentant legal/împuternicit al ___________________________, 
solicitant/lider de parteneriat al finanțării nerambursabile acordate pentru proiectul ID 
MySMIS _____________, cu titlul ___________________________,  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/ să 
furnizez împreună cu partenerii contribuţia proprie aferentă fiecărui membru al 
parteneriatului; 

- să finanţez împreună cu partenerii, după caz, toate costurile neeligibile aferente 
proiectului; 

- să asigur, împreună cu partenerii, după caz, resursele financiare necesare 
implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a 
cheltuielilor; 

- să menţin proprietatea proiectului şi natura activităţii, împreună cu partenerii, 
după caz, pentru care s-a acordat finanţare nerambursabilă, pe o perioadă de cel 
puţin 3 ani după finalizare şi să asigur exploatarea şi mentenanţă în această 
perioadă; 

- să asigur folosinţa echipamentelor şi bunurilor achiziţionate prin proiect, 
împreună cu partenerii, după caz, pentru scopul declarat în proiect. 

 
De asemenea, declar că sunt de acord şi voi respecta toți termenii și condițiile prevăzute 
în documentul „Orientări privind oportunitățile de finanțare în cadrul Programului 
Operațional Capital Uman 2014-2020” si in Ghidul solicitantului condiții specifice aferent 
apelului de proiect numărul……,  în contractul de finanțare, precum și în legislația 
comunitară şi naţională în vigoare, în caz contrar sunt de acord cu rezilierea contractului. 
 
Solicitant/Lider:   ___________________ 
Data:     ___________________  
Funcţia ocupată în organizaţie: ___________________ 
Prenume şi Nume    ___________________  
Semnătura: 
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Formular 2 

  
 

DECLARAŢIE DE ELIGIBILITATE 
 
Subsemnatul <nume, prenume>, posesor al CI/BI seria….., nr……., eliberată de 
............,   în calitate de <funcţie / reprezentant legal / împuternicit> al <denumire 
solicitant>, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de Codul Penal, cu prilejul 
depunerii Cererii de Finanţare pentru proiectul <denumire proiect>, în cadrul  
Programului ……….., 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>, va informa de urgenţă Autoritatea de 
Management pentru Programul Operaţional …….. 

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

• este în incapacitate de plată/ în stare de insolvenţă, conform Ordonanţei 
de Urgenţă a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară şi insolvenţa 
unităţilor administrative teritoriale, respectiv în stare de faliment/lichidare 
conform Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de 
insolvență, cu modificările şi completările ulterioare, după caz; 

• a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale 
îndreptată împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are 
forţă de res judicata; 

• se află în stare de faliment sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau 
de administrare judiciară, are încheiate concordate, şi-a suspendat activitatea 
în ultimii 2 ani dinaintea depunerii cererii de finanţare sau face obiectul unei 
proceduri în urma acestor situaţii sau se află în situaţii similare în urma unei 
proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările 
naţionale; 

• reprezentanţii săi legali/structurile de conducere şi persoanele care asigură 
conducerea solicitantului au comis în conduita profesională greşeli grave, 
demonstrate in instanța, pe care autoritatea contractantă le poate justifica; 

• se încadrează, din punct de vedere al obligațiilor de plată restante la 
bugetele publice, într-una din situaţia în care obligațiile de plată nete 
depăşesc 1/12 din totalul obligațiilor datorate în ultimele 12 luni, în cazul 
certificatului de atestare fiscală emis de Agenția Naţională de Administrare 
Fiscală; 

• reprezentanții săi legali/structurile de conducere și persoanele care asigură 
conducerea solicitantului au fost condamnaţi printr-o hotărâre cu valoare 
de res judicata pentru fraudă, corupție, participare la o organizație criminală 
sau la orice alte activități ilegale în detrimentul intereselor financiare ale 
Comunităţilor; 

• solicitantul şi partenerul/partenerii şi/sau reprezentanții lor legali/structurile de 
conducere a acestora şi persoanele care asigură conducerea 
solicitantului/partenerului/partenerilor se află în situaţia de conflict de 
interese sau incompatibilitate, așa cum este definit in legislația naționala si 
comunitara in vigoare; 

• se face vinovat de declarații false în furnizarea informațiilor solicitate de 
AM/OI POCU responsabil sau nu a furnizat aceste informații. 
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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, 
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, 
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. 
 
Solicitant/Lider:   ___________________ 
Data:     ___________________  
Funcţia ocupată în organizaţie: ___________________ 
Prenume şi Nume    ___________________  
Semnătura: 
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Formular 3 

 
 
 

DECLARAŢIE CU PRIVIRE LA EVITAREA DUBLEI FINANŢĂRI 
 

 
În calitate de  _____________________________ al 
____________________________, subsemnatul/subsemnata  
____________________, identificat(ă) cu ____________ seria _______ nr. 
_____________, eliberat(ă) de _______________________________ la data de 
___________________________, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit în 
conformitate cu Art. 326 din Codul Penal, declar pe propria răspundere că: 
 
 
1. Proiectul cu titlul  ______________________________________________ şi 
activităţile acestuia ce vizează persoanele care fac parte din grupul ţintă nu au primit 
nicio altă finanţare din fonduri publice naţionale sau comunitare. 
 
2. Am verificat datele din prezenta declaraţie, care este completă şi corectă. 
 
 
 
Solicitant/Lider:   ___________________ 
Data:     ___________________  
Funcţia ocupată în organizaţie: ___________________ 
Prenume şi Nume    ___________________  
Semnătura: 
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Formular 4 

 
 

DECLARAŢIE 
privind eligibilitatea TVA aferentă 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  Strada  

 

Ap.  Cod poștal  Sector  Telefon   

 

Fax  E-mail   

 
 

             

 

 
 B. DATE DE IDENTIFICARE A OPERATIUNII  
 

 
C. ................................................., solicitant de finanţare pentru operaţiunea menţionată 
 (numele şi statutul juridic al beneficiarului) 
  mai sus, la ........................................................, în conformitate cu prevederile 
        (numele autorităţii de management/organismului intermediar) 
  Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 
declar că mă încadrez în următoarea categorie de persoane din punctul de vedere al 
regimului de TVA aplicabil: 
  a) [ ] persoană neînregistrată în scopuri de TVA, conform art. 316 din Legea nr. 
227/2015, cu modificările şi completările ulterioare; 
  b) [ ] persoană înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 316 din Legea nr. 
227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. 

D. .............................................., solicitant de finanţare pentru operaţiunea menţionată 
     (numele şi statutul juridic al beneficiarului) 

 
Titlul proiectului  

 

 Numele programului  
 

 Axa prioritară 
 

 Domeniul major de intervenție 
 

 Data depunerii operatiunii     
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  mai sus, la ..........................................................., în conformitate cu prevederile 
        (numele autorităţii de management/organismului intermediar) 
  Codului fiscal, declar că pentru achiziţiile din cadrul proiectului, cuprinse în tabelul 
de mai jos, TVA este nedeductibilă potrivit legislaţiei naţionale în domeniul fiscal şi 
nerecuperabilă conform prevederilor art. 69 alin. (3) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 
1.303/2013. 
 
 

Nr. 
crt. 

Achiziția 
Scopul achiziţiei/ activitatii prevăzute  

în cadrul operatiunii*1) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

                        ┌────────────────────┐ 

 Numele şi prenumele*): │                    │ 

                        └────────────────────┘ 

 

                        ┌────────────────────┐           ┌──────────────┐ 

 Funcţia:               │                    │ Semnătura │              │ 

                        └────────────────────┘           └──────────────┘ 

 

────────── 

  *) Se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului sau o persoană 

abilitată să reprezinte solicitantul. 

  *1) Atenţie! Se va completa cu aceleaşi informaţii corespunzătoare din cererea de 

finanţare. 

────────── 
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Formular 5 

 
Aprobat, 

 
 
 

 
PROCEDURA DE SELECȚE A PARTENERILOR  

în cadrul proiectelor implementate prin POCU 2014-2020 
(model orientativ)2 

I. SCOPUL PROCEDURII 

______________________3, denumit în continuare Solicitant, intenționează să depună 
cerere de finanțare pentru proiectul „__________________________”, în cadrul Apelului 
de proiecte „_______________________”, Axa Prioritară _________________, 
Obiectivul tematic __________, Prioritatea de investiții _______________, Obiectivele 
specifice: 

• ____________________ 

• ____________________ 

• ____________________ 
 
În vederea implementarii proiectului mai sus menționat, solicitantul trebuie să selecteze 
partener/parteneri, iar prezenta procedură descrie etapele procesului de selecție a  
partenerilor din sectorul privat, în conformitate cu prevederile legislației și reglementărilor 
aplicabile. 

II. DOMENIUL DE APLICARE 

Prezenta procedură este realizată în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și 
este aplicabilă în cadrul proiectului „__________________________”. 
 
Descrierea proiectului: 
(Solicitantul va completa cu date specifice: obiective, activități, rezultate etc.) 

III. CADRU LEGISLATIV 

• OUG nr. 40/2016,  cu modificările și completările ulterioare, 

• HG nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene 

pentru perioada de programare 2014-2020, 

• Documentul „Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului 
Operațional Capital Uman 2014-2020”, 

• Ghidul Solicitantului Condiții Specifice pentru apelul 
„___________________________”, 

• Alte reglementări specifice4. 

 
2 Acest model reprezintă un cadru orientativ și poate fi personalizat în conformitate cu nevoile solicitantului. 
3 Denumire solicitant. 
4 Se vor completa alte reglementări aplicabile solicitantului, daca este cazul. 
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IV. DEFINIȚII 

(Solicitantul va completa cu date specifice) 

V. DESCRIEREA PROCEDURII 

V.1. Activitatea de selecție are la bază următoarele principii: 

• Transparenţa; 

• Nediscriminarea; 

• Tratamentul egal; 

• Eficiența utilizării fondurilor; 

• Legalitate; 

• Trasabilitate. 

V.2. Documente utilizate 

• Anunţ cu privire la intenţia de selectare a partenerului/partenerilor; 

• Decizia de stabilire a comisiei de evaluare a ofertelor; 

• Raportul privind rezultatul procedurii de selecţie; 

• Adresa de acceptare a partenerilor; 

• Anunţ cu privire la rezultatul procedurii de selecţie. 
(Solicitantul își va completa lista de documente și își va crea propriile formulare) 

V.3. ETAPELE PROCESULUI DE SELECȚIE 

1. Elaborarea anunțului de selecție, care va conține cel puțin următoarele 

elemente: 

a) Data limită de depunere a dosarelor de candidatură și modalitatea de 
depunere (adresă, formă, persoană de contact, tel, e-mail, fax, etc.); 

b) Obiectivul specific al programului în care se va depune cererea de finanțare; 
c) Obiectivul general și scopul cererii de finanțare; 
d) Principalele activități ce vor fi derulate în cadrul proiectului; 
e) Activitatea/Activitățile în care va fi implicat fiecare partener; 
f) Criteriile de selecție a partenerului/partenerilor și grila de evaluare (inclusiv 

punctajul stabilit pentru fiecare criteriu în parte); 
(În ceea ce privește criteriile de eligibilitate a partenerului/partenerilor, se va 
avea în vedere respectarea cel puțin a cerințelor impuse de către AM/OI prin 
Ghidului Solicitantului Condiții Specifice aferent cererii de proiecte în cauză.) 

g) Forma de prezentare a aplicației de către entitatea interesată să devină 
partener (documente, format etc.). 

2. Publicarea anunțului de selecție 

În vederea respectării principiului transparenței, solicitantul va publica pe site-ul propriu 
un anunț cu privire la intenția de selectare a unui partener/unor parteneri, entitate/entități 
privată/private. Anunțul va fi publicat cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de termenul 
limită de depunere a candidaturilor. Termenul de 10 zile incepe in prima zi lucratoare 
urmatoare zilei publicarii anuntului si se finalizeaza in cea de-a zecea zi lucratoare, fie la 
ora oficiala de inchidere a institutiei, in cazul in care documentele sunt solicitate pe 
suport hartie, fie la ora 24.00 daca documentele pot fi transmise prin mijloace 
electronice. 

3. Constituirea comisiei de evaluare 

(Se vor defini modalitatea de constituire a comisiei de evaluare, procedurile de lucru, 
termenele și orice alte aspecte administrative, acestea fiind în sarcina exclusivă a 
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entității finanțate din fonduri publice aplicantă, conform legislației incidente și a 
reglementărilor interne. 
Totuși, entitatea finanțată din fonduri publice aplicantă va avea în vedere respectarea 
legalității și asigurarea trasabilității tuturor documentelor emise în cadrul 
procedurii de selecție, precum și regimul incompatibilităților și conflictului de 
interese.) 

4. Evaluarea aplicațiilor 

Evaluarea se va finaliza cu un Raport privind rezultatul procedurii de selecție, datat 
și semnat de către toți membrii comisiei de evaluare, inclusiv de către președintele 
acesteia, asumat de către reprezentantul legal al entității finanțate din fonduri publice 
aplicante, care va conține cel puțin următoarele: 

a) Referințe: 

• procedura aplicată; 

• numărul/ data anunțului și data publicării acestuia; 
b) Conținutul raportului: 

• Informații generale 

• Legislația aplicabilă 

• Calendarul procedurii de selecție 

• Modul de desfășurare a procedurii de selecție 

• Solicitări/răspunsuri la clarificări până la termenul-limită de depunere 

• Informații privind toți ofertanții/candidații participanți la procedură; 

• Date privind procesul de evaluare a ofertanților/candidaților, conform 
modalității 

• interne stabilite pentru selecție; 
c) Concluzii și semnături 

5. Publicarea rezultatelor procedurii de selecție 

Solicitantul publică pe site-ul propriu anunțul cu privire la rezultatul procedurii de 
selecție, care va conține informațiile cuprinse în anunțul de intenție și informații privind 
ofertanții/candidații participanți la procedură admiși și respinși, și punctajul obținut de 
fiecare dintre aceștia. 

VI. Responsabilități 

(Solicitantul va completa cu date specifice) 
 

 
 

Întocmit, 
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Formular 6 

NOTĂ JUSTIFICATIVĂ 
privind valoarea adăugată a parteneriatului 

(model orientativ)5 
 

Solicitant:  _______________________ 
(solicitanți publici și privați care intenționează să intre într-o relație de parteneriat) 

Proiect:  _______________________ 
Cod SMIS:  _________ 
 
Program Operațional: _______________________ 
Axă prioritară:  _______________________ 
Obiectivul tematic: _______________________ 
Prioritatea de investiții:_______________________ 
Obiectivele specifice: _______________________ 
Apel proiecte:  _______________________ 
 

I. Structura parteneriat: 

1. Lider:  _______________________ 
Prezentare: 
(se vor prezenta date referitoare la obiectul de activitate, experiența relevantă în 
domeniul în care se va implementa proiectul, resurse disponibile etc.) 

2. Partener 1: _______________________ 
Prezentare: 
(se vor prezenta date referitoare la obiectul de activitate, experiența relevantă în 
domeniul în care se va implementa proiectul, resurse disponibile etc.) 

3. Partener n6: _______________________ 
Prezentare: 
(se vor prezenta date referitoare la obiectul de activitate, experiența relevantă în 
domeniul în care se va implementa proiectul, resurse disponibile etc.) 

II. Activități 

Nr. 
crt. 

Activitate 

Contribuție lider/partener 
(se va descrie rolul entității, gradul de implicare în 

realizarea activităților și în atingerea rezultatelor, în 
corelare cu bugetul estimat) 

1 

Activitate 1 (se va introduce 
denumirea activității conform 
cererii de finanțare) 

Lider: 

Partener 1: 

Partener n: 

...   

n 

Actvitate n (se va introduce 
denumirea activității conform 
cererii de finanțare) 

Lider: 

Partener 1: 

Partener n: 

Solicitant/Lider:   ___________________ 
Data:     ___________________  
Funcţia ocupată în organizaţie: ___________________ 
Prenume şi Nume    ___________________  
Semnătura: 

 
5 Acest model reprezintă un cadru orientativ și poate fi personalizat în conformitate cu nevoile solicitantului. 
6 Se vor adăuga toți partenerii, în ordinea din acordul de parteneriat. 


