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Anexa 1 la Ghidul specific 

 
Model C 

 

 

 

Declarație privind eligibilitatea TVA aferentă cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul 
proiectului propus spre finanțare  

 

Acest model se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului, inclusiv de către 
membrii parteneriatului (dacă este cazul).  

 

A. Datele de identificare a persoanei juridice 

Codul de identificare: [CIF] 

Denumirea:  [Denumirea solicitantului] 

Domiciliul fiscal: [Județul, Localitatea, Strada, Ap., Codul poștal, Sectorul, Telefon, Fax, E-
mail] 

 

B. Datele de identificare a proiectului 

Titlul proiectului: [Titlu] 

Data depunerii proiectului: [Data] 

 

C. [Denumirea și statutul juridic al solicitantului], solicitant de finanțare  

pentru proiectul menționat mai sus, în conformitate cu prevederile Codului fiscal, declar că 
sunt: 

☐  persoană neînregistrată în scopuri de TVA, conform Codului fiscal 

☐  persoană înregistrată în scopuri de TVA, conform Codului fiscal 

 

D. [Denumirea și statutul juridic al solicitantului], solicitant de finanțare  

pentru proiectul menționat mai sus, declar că pentru achizițiile din cadrul proiectului cuprinse 
în tabelul de mai jos TVA este nedeductibilă potrivit ................................... 

Nr. 
Crt. 

Obiectul achiziției 
Scopul achiziției /  

Activitatea prevăzută în cadrul proiectului1 

1. [Obiectul achiziției] [Detalii] 

2. [Obiectul achiziției] [Detalii] 

 

 [Numele și funcția reprezentantului legal al solicitantului] 

 

                                                        

1 Atenție! Se va completa cu aceleași informații corespunzătoare din cererea de finanțare.  
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