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ANEXA 1 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 
DEZVOLTARE LOCALĂ PLASATĂ SUB RESPONSABILITATEA COMUNITĂŢII 

Fișa de proiect 

Denumirea instituției 

solicitante: 

(Conform beneficiarilor eligibili menționați în ghidul general POR). 

Persoană de contact  

(inclusiv date de contact): 

Denumire/tip de instituții 

partenere şi datele lor de 

contact 

Titlul proiectului: 

Valoarea totală estimată a 

proiectului:  

Se va menționa valoarea totală, estimată  în lei, a proiectului. 

NOTĂ:  

Valoarea totală estimată a proiectului va fi calculată în funcţie de 

rezultatele așteptate și activităţile planificate. Se recomandă, 

totodată, să se aibă în vedere o estimare cât mai realistă a valorii 

totale a proiectului. 

Verificarea modului de calcul a valorii totale estimate în raport cu 

rezultatele și activitățile proiectului se va face ulterior, după 

depunerea cererii de finanțare 

Durata estimată a proiectului: Se va estima durata totală, în luni, a proiectului 

Zona vizată de proiect: Se va menționa zona vizată de proiect, cu delimitarea acesteia, (la 

nivel de străzi, cartier, bariere naturale (dacă e  cazul) etc.) 

NOTĂ: Este necesar ca proiectul să vizeze cel puțin o zonă urbană 

marginalizată1, fără a se limita doar la aceasta.    

1
 “Selectarea zonelor urbane în care este indicată aplicarea abordării CLLD se va face pe baza criteriilor de dimensiune și coerență. Din 

punctul de vedere al dimensiunii, populația vizată de un parteneriat local va cuprinde între 10.000 și 150.000 de locuitori. 
Din punctul de vedere al coerenței, zonele vizate de un parteneriat local (grup de acțiune locală) trebuie să fie coerente din 
punct de vedere economic, social și fizic, prin coerență înțelegându-se „funcționalitatea” zonei în sensul susținerii obiectivelor 
strategiei de dezvoltare locală. Teritoriul va cuprinde una sau mai multe zone urbane marginalizate (cum ar fi zone de tip ghetou 
cu blocuri) alături de zona urbană funcțională din care fac parte acestea”  (Anexa 10.5 la Ghidul solicitantului POR  2014-2020) 
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Populația vizată de proiect: Se va estima dimensiunea totală a populației vizate de proiect 

(inclusiv a celei nemarginalizate).  

 

 

1.Proiectul propus contribuie la atingerea obiectivului specific al programului, respectiv:  

OS91 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri 

integrate 

Faceti o estimare a numărului de persoane marginalizate care vor beneficia de aceste măsuri.  

 

 

  

2. Menționați principalele rezultate (obiective)  pe care proiectul își propune să îl atingă  

 

 

 

3. Cum propune proiectul să realizeze schimbarea anticipată? 

(Pentru fiecare rezultat pe care proiectul își propune să îl atingă și care a fost menționat la punctul 2, 

enumerați principalele activități precum și o descriere concisă a acestora în maxim 20 de rânduri). 
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4. Indicatori de realizare ai programului  

( Bifați indicatorul și/sau indicatorii de realizare din program care vor fi utilizați pentru a măsura 

intervențiile descrise mai sus, inclusiv o estimare a țintei) 

Spații deschise create sau reabilitate în zonele urbane - 

estimare țintă:……………metri pătrați 

 

Clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane –  

estimare țintă:……………metri pătrați 

 

 

5. Evaluarea stadiului de maturitate al proiectului 

(Bifați căsuțele corespunzătoare în cazul existenţei unor studii preliminare) 

         studiu de fezabilitate  

         studii de piaţă 

         proiect tehnic şi detalii de execuţie  

         contract de lucrări 

         altele (specificaţi şi prezentaţi pe scurt informaţiile cuprinse în acestea) 

 

 

 

5. Încadrarea proiectului în documentele strategice naționale relevante 

(Precizaţi căror obiective /acțiuni din Strategia naţională privind incluziunea socială şi reducerea 

sărăciei pentru perioada 2015-2020, adoptată prin HG 383/2015, Strategia guvernului României de 

incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor 2014-2020, planurilor de dezvoltare 

regională, sau din alte strategii relevante în domeniu, le corespund obiectivele proiectului).  
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6. Grupurile țintă vizate 

Identificați grupurile țintă vizate de proiectul propus (de ex.: NEETs, copii în situații de risc, persoane 

vârstnice, populație de etnie romă etc.). 

 

 

 

 

 

7. Identificarea problemelor la nivelul grupului țintă 

(Pentru fiecare grup țintă prezentat anterior, identificați principalele probleme care determină nevoia 

pentru proiectul propus) 

 

 

 

 

8. Modalitățile de rezolvare a problemelor grupului țintă 

(Pentru fiecare problemă identificată anterior, descrieți modalitatea în care proiectul ar sprijini efectiv 

grupurile țintă) 

 

 

 

 

9. Complementaritatea între investiţie şi măsurile soft, de tip FSE  
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10. Surse de finanţare 

(Se va specifica suma totală defalcată pe surse – POR, buget local, buget de stat, contribuţie proprie, alte 

surse) 

 

 

 

 

11. Sustenabilitate 

(Se va detalia modul în care va fi gestionată/finanțată infrastructura după încheierea perioadei de 

finanţare DLRC) 

 

 

 

 

 

12. Respectarea principiilor orizontale privind nediscriminarea, egalitatea de gen si dezvoltarea 

durabila 

 (Se va detalia contributia proiectului la respectarea principiilor orizontale) 

 

 

 

 

 

 

13. Riscuri estimate  

(Se vor estima riscurile, inclusiv cele de implementare a proiectului, cu evidențierea măsurilor de 

contracarare a potențialelor riscuri de segregare: rezidenţială ,educaţională, etc). 
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(Acest formular nu constituie o cerere de finanțare pentru POR.  

Fișele de proiect vor face obiectul procesului de evaluare și selecție organizat la nivelul GAL, în vederea 

selectării proiectelor care vor fi propuse pentru finanțare POR).  

 

 

Reprezentant legal, 

(Nume și prenume, semnătură, ștampila instituției) 

______________________ 

Data: 

(Zz/ll/aaaa) 

__/__/____ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Anexa 2 - Declarația de eligibilitate 

 
Programul Operaţional Regional 2014-2020 
Axa prioritară 9  

Prioritatea de investiții 9.1- DLRC 

 

Categoriile 1-2 de solicitanți 

 

Declaraţia de eligibilitate 

(la momentul depunerii cererii de finantare) 

Acest model se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului, inclusiv de către 
membrii parteneriatului  

Subsemnatul … , CNP..................posesor al CI seria … nr. …, eliberată de ............,  în calitate de 
reprezentant legal(funcţie) al … (completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante), cunoscând că 
falsul în declaraţii este pedepsit de Codul Penal, declar pe propria răspundere că: 

A. (completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante) depune Cererea de finanţare cu titlul 
........................, din care această declaraţie face parte integrantă, în cadrul Programului 
Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 9, Prioritatea de investiții 9.1, în calitate de: 

 Solicitant 

 Solicitant - Lider de proiect în cadrul Parteneriatului format din:  

completaţi cu lista integrală conţinând denumirile complete ale partenerilor  

 Ceilalţi membri ai parteneriatului vor completa câte o Declaraţie de eligibilitate (B), prezentată  
mai jos. 

B. (completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante)  nu se află în următoarele situații începând 
cu data depunerii cererii de finanţare, pe perioada de evaluare, selecţie şi contractare: 

a) să se afle în stare de faliment/ insolvenţă sau obiectul unei proceduri de lichidare sau de 
administrare judiciară, a încheiat acorduri cu creditorii, şi-a suspendat activitatea 
economică 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; 

b) să facă obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa într-una din situațiile de la 
punctul a; 

c) să fie în dificultate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) NR. 651/2014 al 
COMISIEI din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu 
piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat; 

d) să fie găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei 
fraude/ infracțiuni referitoare la obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a 
fondurilor publice naţionale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Codului 
Penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare. 

C. Reprezentantul legal care îşi exercită atribuţiile de drept pe perioada procesului de evaluare, 
selecție și contractare trebuie să nu se afle într-una din situațiile de mai jos: 

a) să fie subiectul unui conflict de interese definit în conformitate cu prevederile 
naţionale/comunitare în vigoare sau să se afle într-o situaţie care are sau poate avea ca 
efect compromiterea obiectivității și imparțialității procesului de evaluare, selecție, 
contractare și implementare a proiectului.   

b) să se afle în situația de a induce grav în eroare Autoritatea de Management, Organismul 
Intermediar sau comisiile de evaluare şi selecţie, prin furnizarea de informaţii incorecte  
în cadrul prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul 
POR. 
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c) să se afle în situația de a încerca/de a fi încercat să obţină informaţii confidenţiale sau 
să influenţeze comisiile de evaluare şi selecţie sau Autoritatea de Management/ 
Organismul Intermediar  pe parcursul procesului de evaluare a prezentului apel de 
proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul POR. 

d) Să fi suferit condamnări definitive în cauze referitoare la obţinerea şi utilizarea 
fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora. 

D. Imobilul/ imobilele care face/fac obiectul proiectului propus prin prezenta Cerere de finanţare, 
începând cu data depunerii cererii de finanţare, îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: 

 să fie libere de orice sarcini sau interdicţii ce afectează implementarea 
operaţiunii  

 să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către 
solicitant  pentru realizarea proiectului, aflate în curs de soluţionare la instanţele 
judecătoreşti.  

 să nu facă obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau 
dreptului comun. 

E. Clădirea/terenul/infrastructura/ infrastructura edilitara / strazile incluse în prezenta cerere de 
finanţare nu au mai beneficiat de finanţare publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii 
cererii de finanţare, pentru proiectele fără lucrări începute, pentru acelaşi tip de activităţi 
(construcţie/ extindere/ modernizare/ reabilitare) realizate asupra aceleiaşi infrastructuri/ 
aceluiaşi segment de infrastructură şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de 
finanţare. 

F. Clădirea/terenul/infrastructura/infrastructura edilitara / strazile incluse în prezenta cerere de 
finanţare nu au mai beneficiat de finanţare publică în ultimii 5 ani înainte de data emiterii 
ordinului de începere a contractului de lucrări pentru proiectele cu lucrări începute, pentru 
acelaşi tip de activităţi (construcţie/ extindere/ modernizare/reabilitare) realizate asupra 
aceleiaşi infrastructuri/ aceluiaşi segment de infrastructură şi nu beneficiază de fonduri publice 
din alte surse de finanţare, altele decât cele ale solicitantului  

G. În cazul în care anumite suprafețe din terenul aferent imobilului au fost închiriate/ date în 
folosință gratuită/concesionate unor persoane juridice, este îndeplinită condiția ca respectivele 
limite ale dreptului de proprietate să nu fie incompatibile cu realizarea activităților/ 
implementarea proiectului;  

H. Solicitantul va asigura accesul gratuit al populației la clădirile/spațiile urbane 
amenajate/facilitățile pentru activități sportive și recreaționale, care fac obiectul proiectului pe 
toata perioada de durabilitate a contractului. 

I. Proiectul nu a fost /a  fost încheiat în mod fizic sau implementat  integral înainte de depunerea 
cererii de finanţare cu titlul ...............în cadrul POR 2014-2020. 

J. Înțeleg că în cazul modificărilor condițiilor de eligibilitate pe perioada procesului de evaluare, 
selecție și contractare, cererea de finanțare va fi respinsă. 

K. Înțeleg că orice situație, eveniment ori modificare care afectează sau ar putea afecta 
respectarea condițiilor de eligibilitate aplicabile menționate în Ghidul solicitantului (general și 
specific) vor fi aduse la cunoștința AMPOR/OI în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la 
luarea la cunoștință a situației respective. 

L. Înteleg că, ulterior contractării proiectului, modificarea condițiilor de eligibilitate este permisă 
numai în condițiile stricte ale prevederilor contractuale, cu respectarea legislaţiei în vigoare. 

M. Proiectul nu intră sub incidenţa ajutorului de stat.  

N. Declar că proiectul nu este generator de venituri nete în conformitate cu prevederile art. 61 
alin. 1 din REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 
CONSILIULUI, din 17 decembrie 2013, de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul 
european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european 
agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum 
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și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul 
social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului. Dacă pe perioada de implementare 
a proiectului, acesta devine generator de venituri nete generate de proiect, AMPOR va deduce 
/recupera din finanțarea nerambursabilă acordată valoarea veniturilor nete estimate în 
conformitate cu contractul de finanțare. 

O. Proiectul a fost selectat de Grupul de Acțiune Locală in urma unei proceduri de selectie 
transparente și echitabile. 

P.  Proiectul cu nr. ..........................face parte din lista de proiecte selectate de GAL-
ul...... aferent SDL – titlul - ...... selectată pentru finanțare. 

Q. Proiectul se încadrează în maximul alocării financiare aferente pachetului de proiecte 
finanțabile din POR, PI 9.1, în baza SDL – ...titlul... selectată pentru finanțare, aferentă GAL 
....denumire. 

 

 

Data: Semnătura: 

Nume, prenume 

Semnătura reprezentantului legal al 
solicitantului 
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Declaraţia de eligibilitate  

(la momentul contractarii) 

 

Acest model se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului/ membru in 
parteneriat  

Acest model se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului, inclusiv de către membrii 
parteneriatului  

Subsemnatul … , CNP..................posesor al CI seria … nr. …, eliberată de ............,  în calitate de 
reprezentant legal(funcţie) al … (completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante), cunoscând că 
falsul în declaraţii este pedepsit de Codul Penal, declar pe propria răspundere că: 

A. (completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante) depune Cererea de finanţare cu titlul 
........................, din care această declaraţie face parte integrantă, în cadrul Programului 
Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 9, Prioritatea de investiții 9.1, în calitate de: 

• Solicitant 

• Solicitant - Lider de proiect în cadrul Parteneriatului format din:  

completaţi cu lista integrală conţinând denumirile complete ale partenerilor  

 Ceilalţi membri ai parteneriatului vor completa câte o Declaraţie de eligibilitate (B), prezentată  
mai jos. 

B. (completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante)  nu se află în următoarele situații 
începând cu data depunerii cererii de finanţare, pe perioada de evaluare, selecţie şi contractare: 

a) să se afle în stare de faliment/ insolvenţă sau obiectul unei proceduri de lichidare sau de 
administrare judiciară, a încheiat acorduri cu creditorii, şi-a suspendat activitatea economică 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; 

b) să facă obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa într-una din situațiile de la 
punctul a; 

c) să fie în dificultate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) NR. 651/2014 al 
COMISIEI din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă 
în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat; 

d) să fie găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei 
fraude/ infracțiuni referitoare la obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor 
publice naţionale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Codului Penal aprobat prin Legea 
nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare. 

C. Solicitantul trebuie să se regăsească în următoarele situații: 

a) in cazul solicitantului pentru care au fost stabilite debite în sarcina sa ca urmare a 
măsurilor legale întreprinse de autoritatea de management, acesta va putea încheia 
contractul de finanţare în următoarele situaţii: 

 recunoaşte debitul stabilit în sarcina sa de autoritatea de management pentru POR şi 
îl achită integral, ataşând dovezi în acest sens, cu excepția proiectelor aflate în 
implementare, pentru care recunoaşte debitul stabilit şi îl achită integral sau îşi 
exprimă acordul cu privire la stingerea acestuia din valoarea cererilor de rambursare 
ulterioare, aferente proiectului în cadrul căruia a fost constatat. 

 a contestat în instanta notificările/procesele verbale/notele de constatare a unor 
debite și prin decizie a instanțelor de judecată acestea au fost suspendate de la 
executare, anexând dovezi în acest sens. 
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b) Sa fi achitat obligaţiile de plată nete către bugetul de stat și respectiv bugetul local 
în ultimul an calendaristic /in ultimile 6 luni. 

c) deține dreptul legal de a desfășura activitățile prevăzute în cadrul proiectului. 

D.Reprezentantul legal care îşi exercită atribuţiile de drept pe perioada procesului de evaluare, 
selecție și contractare trebuie să nu se afle într-una din situațiile de mai jos: 

a) să fie subiectul unui conflict de interese definit în conformitate cu prevederile 
naţionale/comunitare în vigoare sau să se afle într-o situaţie care are sau poate avea ca efect 
compromiterea obiectivității și imparțialității procesului de evaluare, selecție, contractare și 
implementare a proiectului.   

b) să se afle în situația de a induce grav în eroare Autoritatea de Management, Organismul 
Intermediar sau comisiile de evaluare şi selecţie, prin furnizarea de informaţii incorecte  în cadrul 
prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul POR. 

c) să se afle în situația de a încerca/de a fi încercat să obţină informaţii confidenţiale sau să 
influenţeze comisiile de evaluare şi selecţie sau Autoritatea de Management/ Organismul Intermediar  
pe parcursul procesului de evaluare a prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte 
derulate în cadrul POR. 

d) Să fi suferit condamnări definitive în cauze referitoare la obţinerea şi utilizarea fondurilor 
europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora. 

E. Imobilul/ imobilele care face/fac obiectul proiectului propus prin prezenta Cerere de 
finanţare, începând cu data depunerii cererii de finanţare, îndeplineşte cumulativ următoarele 
condiţii: 

 să fie libere de orice sarcini sau interdicţii ce afectează implementarea operaţiunii  

 să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitant  pentru 
realizarea proiectului, aflate în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti.  

 să nu facă obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun. 

F. Clădirea/terenul/infrastructura/ infrastructura edilitara / strazile incluse în prezenta cerere 
de finanţare nu au mai beneficiat de finanţare publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii 
cererii de finanţare, pentru proiectele fără lucrări începute, pentru acelaşi tip de activităţi 
(construcţie/ extindere/ modernizare/ reabilitare) realizate asupra aceleiaşi infrastructuri/ aceluiaşi 
segment de infrastructură şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanţare. 

G. Clădirea/terenul/infrastructura/infrastructura edilitara / strazile incluse în prezenta cerere 
de finanţare nu au mai beneficiat de finanţare publică în ultimii 5 ani înainte de data emiterii 
ordinului de începere a contractului de lucrări pentru proiectele cu lucrări începute, pentru acelaşi 
tip de activităţi (construcţie/ extindere/ modernizare/reabilitare) realizate asupra aceleiaşi 
infrastructuri/ aceluiaşi segment de infrastructură şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse 
de finanţare, altele decât cele ale solicitantului  

H. În cazul în care anumite suprafețe din terenul aferent imobilului au fost închiriate/ date în 
folosință gratuită/concesionate unor persoane juridice, este îndeplinită condiția ca respectivele 
limite ale dreptului de proprietate să nu fie incompatibile cu realizarea activităților/ implementarea 
proiectului;  

I. Solicitantul va asigura accesul gratuit al populației la clădirile/spațiile urbane 
amenajate/facilitățile pentru activități sportive și recreaționale, care fac obiectul proiectului pe 
toata perioada de durabilitate a contractului. 

K. Proiectul nu a fost /a  fost încheiat în mod fizic sau implementat  integral înainte de 
depunerea cererii de finanţare cu titlul ...............în cadrul POR 2014-2020. 

L. Înțeleg că în cazul modificărilor condițiilor de eligibilitate pe perioada procesului de 
evaluare, selecție și contractare, cererea de finanțare va fi respinsă. 
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M. Înțeleg că orice situație, eveniment ori modificare care afectează sau ar putea afecta 
respectarea condițiilor de eligibilitate aplicabile menționate în Ghidul solicitantului (general și 
specific) vor fi aduse la cunoștința AMPOR/OI în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la luarea la 
cunoștință a situației respective. 

N. Înteleg că, ulterior contractării proiectului, modificarea condițiilor de eligibilitate este 
permisă numai în condițiile stricte ale prevederilor contractuale, cu respectarea legislaţiei în 
vigoare. 

O. Proiectul nu intră sub incidenţa ajutorului de stat.  

P. Declar că proiectul nu este generator de venituri nete în conformitate cu prevederile art. 61 
alin. 1 din REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI, din 
17 decembrie 2013, de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare 
regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare 
rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții 
generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de 
coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) 
nr. 1083/2006 al Consiliului. Dacă pe perioada de implementare a proiectului, acesta devine 
generator de venituri nete generate de proiect, AMPOR va deduce /recupera din finanțarea 
nerambursabilă acordată valoarea veniturilor nete estimate în conformitate cu contractul de 
finanțare. 

Q. Proiectul a fost selectat de Grupul de Acțiune Locală in urma unei proceduri de selectie 
transparente și echitabile. 

R. Proiectul cu nr. ..........................face parte din lista de proiecte selectate de GAL-ul...... 
aferent SDL – titlul - ...... selectată pentru finanțare. 

S. Proiectul se încadrează în maximul alocării financiare aferente pachetului de proiecte finanțabile 
din POR, PI 9.1, în baza SDL – ...titlul... selectată pentru finanțare, aferentă GAL ....denumire. 

 

 

 

 

 

Data:  

 

 

Semnătura: 

Nume, prenume 

Semnătura reprezentantului legal al 
solicitantului 

 

 

Pentru întreprinderile de economie socială de inserție 

 

 

Declaraţie de eligibilitate 
(la depunerea cererii de finanțare) 

[Această declarație se completează de către reprezentantul legal al solicitantului. După completare, 
fișierul se salvează în format PDF (se selectează doar paginile aferente declarației de eligibilitate la 
depunerea cererii de finanțare), se semnează digital de către reprezentantul legal al solicitantului și se 
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încarcă în MySMIS, la întocmirea și depunerea cererii de finanțare] 

 

Selectați , [Numele complet] , CNP [Codul numeric personal] , posesor/posesoare al/a C.I. seria [Seria 
documentului de identitate] , nr. *Numărul documentului de identitate] , eliberate de [Denumirea 
autorității emitente] , în calitate de reprezentant legal al [Denumirea solicitantului]   , cunoscând că 
falsul în declaraţii este pedepsit de Codul Penal, declar pe propria răspundere că: 

A. [Denumirea solicitantului] depune Cererea de finanţare cu titlul ”[Titlul complet al 
proiectului]”, din care această declaraţie face parte integrantă, în cadrul Programului 
Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 9, Prioritatea de investiții 9.1 - Dezvoltare 
Locală sub Responsabilitatea Comunității (DLRC), în calitate de Solicitant. 

B. [Denumirea solicitantului] se încadrează în categoria microîntreprinderilor, în sensul Legii nr. 
346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

C. [Denumirea solicitantului]  formează o întreprindere unică, în sensul Regulamentului (UE) nr. 
1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu următoarele 
întreprinderi: 

*Dacă este cazul, enumerați întreprinderile cu care solicitantul formează o întreprindere 
unică, precizând cel puțin denumirea și codul de identificare fiscală ale fiecăreia] 

D. [Denumirea solicitantului] și întreprinderile cu care aceasta formează o întreprindere unică, în 
sensul Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea 
articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de 
minimis 

☐ nu au mai beneficiat de ajutoare de stat (inclusiv ajutoare de minimis) în ultimii 2 ani fiscali 
înainte de data depunerii cererii de finanţare şi în anul curent depunerii cererii de finanţare; 

☐ au beneficiat de ajutoare de stat (inclusiv ajutoare de minimis) în ultimii 2 ani fiscali înainte 
de data depunerii cererii de finanţare şi în anul curent depunerii cererii de finanţare, după 
cum urmează: 

Data acordării 
ajutorului 

Valoarea 
ajutorului (EUR) 

Furnizorul ajutorului 
Forma ajutorului, 
costuri finanțate 

[Data] [Valoarea] [Denumirea] [Detalii] 

[Data] [Valoarea] [Denumirea] [Detalii] 

[Data] [Valoarea] [Denumirea] [Detalii] 

[Data] [Valoarea] [Denumirea] [Detalii] 

[Data] [Valoarea] [Denumirea] [Detalii] 

[Data] [Valoarea] [Denumirea] [Detalii] 

[Data] [Valoarea] [Denumirea] [Detalii] 

[Data] [Valoarea] [Denumirea] [Detalii] 

[Data] [Valoarea] [Denumirea] [Detalii] 

[Data] [Valoarea] [Denumirea] [Detalii] 

[vezi Instrucțiuni de completare a secțiunii D din Declarație, mai jos] 

E. [Denumirea solicitantului] are capacitatea financiară de a implementa proiectul, respectiv de a 
asigura: 
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 finanţarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, unde este cazul şi  

 resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile 
rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale. 

F. *doar pentru proiecte care implică execuţia de lucrări de construcţii, indiferent dacă se supun 
sau nu autorizării+  
Proiectul propus prin prezenta cerere de finanţare nu a mai beneficiat de finanţare publică în 
ultimii 5 ani înainte de data depunerii Cererii de finanţare, pentru acelaşi tip de activităţi 
(construcţie/ extindere/ modernizare) realizate asupra aceleiaşi infrastructuri/ aceluiaşi 
segment de infrastructură şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanţare. 

G. [Denumirea solicitantului]  nu se află în următoarele situații începând cu data depunerii cererii 
de finanţare, pe perioada de evaluare, selecţie şi contractare: 

 se află în stare de faliment/ insolvenţă sau face obiectul unei proceduri de lichidare 
sau de administrare judiciară, a încheiat acorduri cu creditorii (în procedurile anterior 
menţionate), şi-a suspendat activitatea economică 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; 

 Face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa într-una din situațiile de la 
punctul  .; 

 Este subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat ce nu a fost deja 
executată și creanța nu a fost integral recuperată; 

 Este în dificultate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al 
Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile 
cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, și anume: 
(I) [doar pentru întreprinderi care au, la data declarației, cel puțin 3 ani de la înființare] 
în cazul unei societăți cu răspundere limitată, atunci când mai mult de jumătate din 
capitalul 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 cuantum cumulat negativ care depășește jumătate din capitalul social 
subscris; 
(II) [doar pentru întreprinderi care au, la data declarației, cel puțin 3 ani de la 
înființare] în cazul unei societăți comerciale în care cel puțin unii dintre asociați au 
răspundere nelimitată pentru datoriile societății, atunci când mai mult de jumătate 
din capitalul propriu, astfel cum reiese din contabilitatea societății, a dispărut din 
cauza pierderilor acumulate; 
(III) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau 
îndeplinește criteriile prevăzute de legislația națională pentru inițierea unei proceduri 
colective de insolvență la cererea creditori lor săi; 
(IV) 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. 

 a fost găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei 
fraude/ infracțiuni referitoare obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a 
fondurilor publice naţionale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Codului 
Penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare. 

H. Reprezentantul legal care își exercită atribuțiile de drept pe perioada procesului de evaluare, 
selecție și contractare, nu se află într-una din situațiile de mai jos: 

 este subiectul unui conflict de interese, definit în conformitate cu prevederile 
naţionale/ comunitare în vigoare, sau se află într-o situaţie care are sau poate avea ca 
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efect compromiterea obiectivității și imparțialității procesului de evaluare selecție, 
contractare și implementare a proiectului; 

 se află în situația de a induce grav în eroare Autoritatea de Management, Organismul 
Intermediar sau comisiile de evaluare şi selecţie, prin furnizarea de informaţii 
incorecte în cadrul prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte 
derulate în cadrul POR; 

 se află în situația de a încerca/ de a fi încercat să obţină informaţii confidenţiale sau să 
influenţeze comisiile de evaluare şi selecţie sau Autoritatea de Management/ 
Organismul Intermediar pe parcursul procesului de evaluare și selecție a prezentului 
apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul POR; 

 a suferit condamnări definitive în cauze referitoare obţinerea şi utilizarea fondurilor 
europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora  

I. *doar pentru proiecte ce implică execuția de lucrări de construcții ce se supun autorizării+  
Imobilul care face obiectul proiectului propus prin prezenta Cerere de finanţare, începând cu 
data depunerii cererii de finanţare, îndeplinește cumulativ următoarele condiţii: 

 este liber de orice sarcini sau interdicţii ce afectează implementarea operaţiunii1; 

 nu face obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitant pentru 
realizarea proiectului, aflate în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti; 

 nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului 
comun. 

J.           Solicitantul trebuie să se regăsească în următoarele situații: 
a.  in cazul solicitantului pentru care au fost stabilite debite în sarcina sa ca urmare a măsurilor 
legale întreprinse de autoritatea de management, acesta va putea încheia contractul de finanţare 
în următoarele situaţii: 
- recunoaşte debitul stabilit în sarcina sa de autoritatea de management pentru POR şi îl achită 
integral, ataşând dovezi în acest sens, cu excepția proiectelor aflate în implementare, pentru care 
recunoaşte debitul stabilit şi îl achită integral sau îşi exprimă acordul cu privire la stingerea 
acestuia din valoarea cererilor de rambursare ulterioare, aferente proiectului în cadrul căruia a 
fost constatat. 
- a contestat în instanta notificările/procesele verbale/notele de constatare a unor debite și prin 
decizie a instanțelor de judecată acestea au fost suspendate de la executare, anexând dovezi în 
acest sens. 
b. Sa fi achitat obligaţiile de plată nete către bugetul de stat și respectiv bugetul local în ultimul an 
calendaristic /in ultimile 6 luni. 
c. deține dreptul legal de a desfășura activitățile prevăzute în cadrul proiectului. 
K. Investiția ce face obiectul cererii de finanțare nu a fost demarată (i.e. nu a fost începută 

execuția lucrărilor de construcții, respectiv nu a fost dată o comandă fermă de bunuri) înainte 
de depunerea cererii de finanțare și nu va fi demarată înaintea încheierii contractului de 
finanţare în cadrul POR 2014-2020. 

L. Înțeleg că, în cazul nerespectării condițiilor de eligibilitate, oricând pe perioada procesului de 
evaluare, selecție și contractare, cererea de finanțare va fi respinsă. 

                                                 

1
 Nu vor conduce la respingerea cererii de finanțare din procesul de evaluare, selecție și contractare, acele limite 

ale dreptului de proprietate care nu sunt incompatibile cu realizarea activităților proiectului (spre ex. servituți legale, 
servitutea de trecere cu piciorul etc). Garanțiile reale asupra imobilelor (e.g. ipoteca) sunt considerate, în 
accepțiunea AMPOR, incompatibile cu realizarea proiectelor de investiții în cadrul POR. 
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M. Înțeleg că orice situație, eveniment ori modificare care afectează sau ar putea afecta 
respectarea condițiilor de eligibilitate menționate în Ghidul solicitantului (general și specific) 
vor fi aduse la cunoștința AMPOR/OI în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la luarea la 
cunoștință a situației respective. 

N. Înțeleg că, ulterior contractării proiectului, modificarea proiectului, a cererii de finanțare sau a 
oricăror elemente care au stat la baza verificării respectării condițiilor de acordare a finanțării, 
este permisă numai în condițiile stricte ale prevederilor contractuale, cu respectarea legislaţiei 
în vigoare.  

O. Proiectul a fost selectat de Grupul de Acțiune Locală in urma unei proceduri de selectie 
transparente și echitabile. 

P.  Proiectul cu nr. ..........................face parte din lista de proiecte selectate de GAL-ul...... aferent 
SDL – titlul - ...... selectată pentru finanțare. 

Q. Proiectul se încadrează în maximul alocării financiare aferente pachetului de proiecte 
finanțabile din POR, PI 9.1, în baza SDL – ...titlul... selectată pentru finanțare, aferentă GAL 
....denumire. 

 

[Numele complet al reprezentantului legal] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucțiuni de completare a Secțiunii D. din Declarația de eligibilitate 

1. Identificați întreprinderea unică, respectiv grupul de întreprinderi legate din care face parte 
solicitantul, în conformitate cu prevederile Regulamentului de minimis nr. 1407/2013 (aceste 
întreprinderi vor fi menționate la secțiunea C din declarație). A se vedea și secțiunea 2.7 
”Ajutorul de minimis” din Ghidul specific, pentru detalii privind identificarea corectă a 
întreprinderii unice. 

2. Stabiliți dacă oricare din entitățile componente ale întreprinderii unice (inclusiv solicitantul) a 
beneficiat de ajutoare în ultimii 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanţare şi în 
anul curent, până la depunerea prezentei cereri de finanţare. 

3. Bifați căsuța corespunzătoare situației aplicabile. 
4. Enumerați toate ajutoarele de stat și ajutoarele de minimis primite de solicitant și de 

întreprinderile cu care întreprinderea solicitantă formează o întreprindere unică. 
5. Enumerați doar ajutoarele primite în România, în ultimii 2 ani fiscali înainte de data depunerii 
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cererii de finanţare şi în anul curent, până la depunerea cererii de finanţare, respectiv până la 
data declarației de eligibilitate din etapa de contractare. Un ajutor se consideră primit/acordat 
la data la care întreprinderea a obținut dreptul legal de a beneficia de ajutorul respectiv. 
Astfel, ”Data acordării ajutorului” din tabel se va completa cu data intrării în vigoare a 
contractului de finanțare, ori data emiterii unui acord de principiu, după caz, aferent acelui 
ajutor. Nu contează dacă ajutorul respectiv a fost sau nu rambursat efectiv (dacă s-au efectuat 
sau nu plăți în cadrul respectivului proiect).  

6. Enumerați toate ajutoarele, indiferent de sursă (integral sau parțial din surse/resurse publice), 
formă (vezi mai jos), obiectivul sau scopul pentru care au fost acordate,  

7. ”Valoarea ajutorului” se va completa cu valoarea, echivalentă în euro, a fiecărui ajutor primit, 
conform actului în baza căruia acesta a fost acordat. Se va completa cu valoarea integrală a 
ajutorului, indiferent dacă acesta a fost total sau parțial rambursat. Dacă actul (e.g. contractul 
de finanțare) în baza căruia s-a acordat ajutorul a fost amendat prin modificarea valorii 
ajutorului, atunci se va completa și lua în calcul valoarea actualizată a ajutorului acordat. 
Dacă valoarea în euro a ajutorului ori modalitatea de determinare a acesteia sunt specificate 
în actul de acordare (e.g. contract de finanțare, acord de principiu), atunci această valoare va 
fi menționată în tabel. În caz contrar, pentru determinarea valorii în euro a ajutorului primit, 
se va utiliza rata de schimb InforEuro valabilă în luna acordării ajutorului (i.e. luna 
emiterii/semnării actului de acordare a ajutorului). 

8. ”Furnizorul ajutorului” reprezintă entitatea care a acordat ajutorul, respectiv instituția care a 
emis actul de acordare a ajutorului. În cazul ajutoarelor de stat/ de minimis acrodate în cadrul 
Programului Operațional Regional, furnizorul ajutorului este Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice.  

9. ”Forma ajutorului, costuri finanțate” – menționați următoarele: 
a. Forma sub care a fost acordat ajutorul și tipul acestuia (e.g. de minimis, ajutor de stat 

regional). Ajutoarele de stat/ de minimis pot fi acordate sub formă de: finanțări 
nerambursabile, subvenții, facilități fiscale, infuzii/ aporturi de capital, reduceri sau 
scutiri de la plata unor taxe, impozite, penalități, garanții, contragaranții, împrumuturi 
cu dobândă subvenționată etc. 

b. Costurile sprijinite de ajutorul primit, succint. Spre exemplu: achiziționare utilaj 
tehnologic, construire atelier producție, servicii de consultanță, servicii de instruire. 

10. Reverificați încadrarea ajutorului pe care îl solicitați prin cererea de finanțare în plafonul de 
minimis, ținând cont de valoarea ajutoarelor de minimis acordate întreprinderii unice în ultimii 
2 ani fiscali şi în anul curent depunerii cererii de finanţare. Dacă, oricând pe parcursul 
procesului de verificare, evaluare, selecție, contractare a cererii de finanțare, se constată 
faptul că valoarea ajutorului solicitat, cumulat cu toate celelalte ajutoare de minimis primite în 
perioada de 3 ani fiscali relevantă, depășește plafonul de minimis, cererea de finanțare va fi 
respinsă. În acest caz nu poate fi acordat un nou ajutor de minimis doar pentru acea parte din 
finanțarea solicitată care s-ar încadra în plafonul de minimis aplicabil (Art. 3 alin (7) din 
Regulamentul de minimis). 

11. Pentru verificarea încadrării în plafonul de minimis, se vor cumula doar ajutoarele în regim de 
minimis. În situația în care caracterul de minimis al ajutorului primit nu vă este clar, ori acesta 
nu reiese din actul de acordare, adresați-vă furnizorului respectivului ajutor, pentru clarificare. 

12. AM/OI poate solicita copii ale actelor (e.g. contractelor de finanțare) de acordare a 
ajutoarelor. 

 

 



Programul Operaţional Regional 2014-2020 

AXA PRIORITARĂ 9  

PRIORITATEA DE INVESTIȚII 9.1 
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ANEXA3 

Categoriile 1-2 de solicitanți-la depunerea cererii de finanţare 

Declaraţie de angajament 

Pentru Solicitant individual sau membrii ai parteneriatului 

 

Subsemnatul ... , CNP....................,posesor al CI seria ... nr. ..., eliberată de ...,  în calitate de 
reprezentant legal al (completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante),  

Solicitant de finanţare/ solicitant de finanțare-membru în cadrul parteneriatului/ Solicitant de 
finanțare-Lider de proiect în cadrul parteneriatului pentru proiectul (completaţi cu titlul 
proiectului) pentru care am depus/s-a depus prezenta Cerere de finanţare 

 

Mă angajez ca (completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante) 

 Să asigure contribuţia proprie … (introduceţi suma în lei), reprezentând …% din valoarea 
totală eligibilă a proiectului (introduceţi procentul contribuţiei la valoarea totală eligibilă 
a proiectului), conform cererii de finanţare, 

 Să finanţeze costurile neeligibile (inclusiv costurile conexe) aferente proiectului (conform 
Acordului de parteneriat) 

 Să asigure resursele financiare necesare implementării optime ale proiectului în condiţiile 
rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale, 

 Să prezinte, la momentul contractării, hotărârea de aprobare a proiectului în conformitate 
cu ultimul buget rezultat în urma evaluării tehnice și financiare în care să se menționeze 
sumele ce implică contribuția solicitantului la cheltuieli eligible și neeligibile aferente 
proiectului, 

 Să menţină proprietatea/administrarea facilităţilor construite/ modernizate/ reabilitate / 
amenajate/ extinse (unde este cazul), a bunurilor achiziţionate şi natura activităţii pentru 
care s-a acordat finanţare şi să nu ipotecheze, cu excepția situațiilor prevăzute în 
contractul de finanțare, pe o perioadă de cel puţin 5 (cinci ani) ani de la efectuarea plății 
finale în cadrul contractului de finanţare, 

 În cazul în care va primi finanțare din POR 2014-2020 pentru investiții în infrastructură 
trebuie ca pe perioada de durabilitate să:  

o să menţină investiţia realizată (asigurând mentenanţa şi serviciile asociate 
necesare);  

o să nu realizeze o modificare asupra calităţii de proprietar/administrator al 
infrastructurii, decât în condițiile prevăzute în contractul de finanțare;  

o să nu realizeze o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau 
condițiile de realizare și care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale 
investiţiei. 

 Să respecte, pe durata pregătirii şi implementării proiectului, prevederile legislaţiei 
comunitare şi naţionale în domeniul dezvoltării durabile, egalităţii de şanse şi 
nediscriminării şi egalităţii de gen. 



Programul Operaţional Regional 2014-2020 

AXA PRIORITARĂ 9  

PRIORITATEA DE INVESTIȚII 9.1 

Ghidul Solicitantului – Condițíi specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte POR lansate de Asociatia Gal Sus 
Ramnicul 

ANEXA3 

2 

 

 Să asigure accesibilizarea corespunzătoare a spaţiului/spațiilor obiect al proiectului, prin 
menţionarea în cerinţele de proiectare din caietul de sarcini pentru realizarea proiectului 
tehnic, respectarea prevederilor naţionale şi europene aplicabile în vigoare1.  

 Să se asigure cu privire la preluarea şi respectarea recomandărilor din cadrul raportului de 
audit energetic în etapele următoare de proiectare şi executare ale proiectului, în vederea 
realizării performanţelor energetice minime impuse de legislaţia naţională şi europeană 
aplicabilă, în vigoare2.   

 Să respecte, pe perioada de valabilitate a contractului, următoarele condiţii: 
o să nu se afle în stare de faliment 
o să nu fie în dificultate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) NR. 

651/2014 al COMISIEI din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de 
ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat. 

o să nu fi fost găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru 
comiterea unei fraude/ infracțiuni referitoare obţinerea şi utilizarea fondurilor 
europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, în conformitate 
cu prevederile Codului Penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările și 
completările ulterioare. 

o (Unde e cazul) să dețină dreptul legal de a desfășura activitățile prevăzute în 
cadrul proiectului. 

 Să notifice OI/AMPOR asupra oricărei situații, eveniment ori modificare care afectează sau 
ar putea afecta respectarea condițiilor de eligibilitate aplicabile menționate în Ghidul 
solicitantului (general și specific) în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la luarea la 
cunoștință a situației respective. 

                                                 

1 Reglementările europene şi naţionale relevante incidente:  

 art. 7 al Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al parlamentului european și al consiliului din 17 decembrie 2013 de 
stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, 
Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri 
maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, 
Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului,  

 capitolul IV Accesibilitate din Legea nr. 448 din 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
dizabilităţi, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 189 din 2013 pentru aprobarea reglementării 
tehnice "Normativ privind adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu 
handicap, indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP 051/2000" 

2 Reglementările europene şi naţionale relevante incidente:  

 Directiva 2010/31/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 mai 2010 privind performanța energetică a 
clădirilor,  

 Directiva Parlamentului European și a Consiliului nr. 2012/27/UE privind eficienţa energetică, 

 Regulamentul Delegat nr. 244/2012 de completare a Directivei 2010/31/UE a Parlamentului European și a 
Consiliului privind performanța energetică a clădirilor prin stabilirea unui cadru metodologic comparativ de calcul 
al nivelurilor optime, din punctul de vedere al costurilor, ale cerințelor minime de performanță energetică a 
clădirilor și a elementelor acestora,  

 Legea 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor şi legislaţia subsecventă, inclusiv Ordinul nr. 3.152 din 
15 octombrie 2013 pentru aprobarea Procedurii de control al statului cu privire la aplicarea unitară a prevederilor 
legale privind performanţa energetică a clădirilor şi inspecţia sistemelor de încălzire/climatizare - indicativ PCC 
001-2013.  



Programul Operaţional Regional 2014-2020 

AXA PRIORITARĂ 9  

PRIORITATEA DE INVESTIȚII 9.1 

Ghidul Solicitantului – Condițíi specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte POR lansate de Asociatia Gal Sus 
Ramnicul 

ANEXA3 

3 

 

 Să asigure accesul gratuit al populației la clădirile/spațiile urbane amenajate/facilitățile 
pentru activități sportive și recreaționale, care fac obiectul proiectului în cadrul PI 9.1, pe 
toată perioada de durabilitate a contractului de finanțare. 

 Să asigure pe toata perioada de durabilitate a contractului de finanțare desfășurarea 
activităților de tip FSE/măsuri de tip soft de incluziune socială promovate prin POCU 2014-
2020, în special cele prevăzute în cadrul axelor prioritare 3 - Locuri de muncă pentru toți  
și axa 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei- Dezvoltare Locala Integrata 
(obiectivele specifice 4.1, 4.2, 4.4). 

 Să notifice AMPOR în cazul în care proiectul devine generator de venituri nete pe perioada 
de durabilitate a contractului de finanțare.  

 Se angajează să realizeze demersurile necesare pentru demonstrarea și prezentarea 
documentelor care atestă drepturile reale aferente proprietății publice/private, admise 
de ghidul specific aplicabil, în termenul maxim din cadrul etapei precontractuale, 
respectiv în termen de 30 de zile lucrătoare de la primirea notificării privind demararea 
respectivei etape, în caz contrar proiectul fiind respins. Prin excepție pentru dreptul de 
proprietate publică solicitantul se angajează să realizeze demersurile necesare pentru 
înscrierea definitivă a dreptului de proprietate publică, să prezinte dovezile realizării 
acestor demersuri în termen de 30 de zile lucrătoare de la primirea notificării privind 
demararea etapei precontractuale și să prezinte extrasul de carte funciară actualizat cu 
inscrierea definitivă a dreptului de proprietate publică cel mai târziu la data emiterii 
autorizației de construire afrente proiectului, dar nu mai târziu de un termen de maxim 
12 luni de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare, în caz contrar contratul 
de finanțare va fi reziliat. 

 Se angajeaza să includă la secțiunea de cheltuieli ne-eligibile toate cheltuielile aferente 
proiectului care se realizează pe imobile pentru care solicitantul nu demonstrează 
drepturile reale admise în cadrul ghidului solicitantului, să realizeze toate demersurile 
necesare pentru realizarea respectivelor activități și pentru asigurarea funcționalității 
proiectului, inclusiv suportarea din bugetul propriu a respectivelor cheltuieli, cu 
respectarea prevederilor legale în vigoare, în caz contrar, în eventualitatea semnării 
contractului de finanțare, acesta poate fi reziliat, iar finanțarea acordată recuperată, 
inclusiv accesoriile aferente. In cazul in care suprafața pentru care solicitantul nu 
demonstrează drepturile reale admise de ghidul solicitantului este mai mare de 10% din 
suprafața cumulată a obiectivelor principale aferente proiectului, cererea de finanțare va 
fi declarată ne-eligibilă.  

 Se angajeaza să prezinte, în termenul maxim din etapa precontractuală, respectiv în 
termen de 30 de zile lucrătoare de la primirea notificării privind demararea respectivei 
etape, hotărârea de aprobare a proiectului în conformitate cu ultimul buget rezultat în 
urma verificării proiectului în care să se menționeze sumele ce implică contribuția 
solicitantului/partenerilor la cheltuieli eligibile și neeligibile aferente proiectului, inclusiv 
cu includerea cheltuielilor pe ne-eligibil pentru activitățile ce se realizează în cadrul unor 
imobile care solicitantul nu demonstrează drepturile reale admise de ghidul solicitantului. 

 Se angajeaza să realizeze demersurile necesare pentru deținerea dreptului legal pentru a 
desfășura activitățile prevăzute în cadrul proiectului, inclusiv să relizeze demersurile 
necesare pentru obținerea autorizației de construire și/sau a avizelor/acordurilor legale 
necesare pentru implementarea activităților proiectului, la termenele prevăzute în cadrul 
ghidului specific aplicabil și în cadrul contractului de finantare. 
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  (Unde este cazul) să prezinte extrasul de carte funciară actualizat cu inscrierea definitivă 
a dreptului de proprietate publică cel mai târziu la data emiterii autorizației de 
construire aferente proiectului, dar nu mai târziu de un termen de maxim 12 luni de la 
data intrării în vigoare a contractului de finanțare, în caz contrar contratul de finanțare 
va fi reziliat. In cazul in care, in urma transmiterii extrasului de carte funciara cu 
inscrierea definitiva, suprafața pentru care solicitantul nu demonstrează drepturile reale 
admise în cadrul ghidului solicitantului este mai mare de 10% din suprafața cumulată a 
obiectivelor principale aferente proiectului, contractul de finanțare va fi reziliat, iar 
sumele nerabursabile acordate vor fi recuperate, inclusiv cu accesoriile aferente. 

 Să respecte și să aplice prevederile REGULAMENTULUI UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 
privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecţia datelor).  
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Categoriile 1-3 de solicitanți- În etapa de precontractare 

Declaraţie de angajament 

Pentru Solicitant individual sau membrii ai parteneriatului 

Subsemnatul ... , CNP....................,posesor al CI seria ... nr. ..., eliberată de ...,  în calitate de 
reprezentant legal al (completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante),  

Solicitant de finanţare/ solicitant de finanțare-membru în cadrul parteneriatului/ Solicitant de 
finanțare-Lider de proiect în cadrul parteneriatului pentru proiectul (completaţi cu titlul 
proiectului) pentru care am depus/s-a depus prezenta Cerere de finanţare 

 

Mă angajez ca (completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante) 

 Să asigure contribuţia proprie … (introduceţi suma în lei), reprezentând …% din valoarea 
totală eligibilă a proiectului (introduceţi procentul contribuţiei la valoarea totală eligibilă a 
proiectului), conform cererii de finanţare, 

 Să finanţeze costurile neeligibile (inclusiv costurile conexe) aferente proiectului (conform 
Acordului de parteneriat) 

 Să asigure resursele financiare necesare implementării optime ale proiectului în condiţiile 
rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale, 

 Să prezinte, la momentul contractării, hotărârea de aprobare a proiectului în conformitate 
cu ultimul buget rezultat în urma evaluării tehnice și financiare în care să se menționeze sumele ce 
implică contribuția solicitantului la cheltuieli eligible și neeligibile aferente proiectului, 

 Să menţină proprietatea/administrarea facilităţilor construite/ modernizate/ reabilitate / 
amenajate/ extinse (unde este cazul), a bunurilor achiziţionate şi natura activităţii pentru care s-a 
acordat finanţare şi să nu ipotecheze, cu excepția situațiilor prevăzute în contractul de finanțare, 
pe o perioadă de cel puţin 5 (cinci ani) ani de la efectuarea plății finale în cadrul contractului de 
finanţare, 

 În cazul în care va primi finanțare din POR 2014-2020 pentru investiții în infrastructură 
trebuie ca pe perioada de durabilitate să:  

o să menţină investiţia realizată (asigurând mentenanţa şi serviciile asociate necesare);  

o să nu realizeze o modificare asupra calităţii de proprietar/administrator al infrastructurii, 
decât în condițiile prevăzute în contractul de finanțare;  

o să nu realizeze o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile 
de realizare și care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale investiţiei. 

 Să respecte, pe durata pregătirii şi implementării proiectului, prevederile legislaţiei 
comunitare şi naţionale în domeniul dezvoltării durabile, egalităţii de şanse şi nediscriminării şi 
egalităţii de gen. 

 Să asigure accesibilizarea corespunzătoare a spaţiului/spațiilor obiect al proiectului, prin 
menţionarea în cerinţele de proiectare din caietul de sarcini pentru realizarea proiectului tehnic, 
respectarea prevederilor naţionale şi europene aplicabile în vigoare .  
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 Să se asigure cu privire la preluarea şi respectarea recomandărilor din cadrul raportului de 
audit energetic în etapele următoare de proiectare şi executare ale proiectului, în vederea 
realizării performanţelor energetice minime impuse de legislaţia naţională şi europeană aplicabilă, 
în vigoare .   

 Să respecte, pe perioada de valabilitate a contractului, următoarele condiţii: 

o să nu se afle în stare de faliment 

o să nu fie în dificultate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) NR. 651/2014 
al COMISIEI din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața 
internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat. 

o să nu fi fost găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea 
unei fraude/ infracțiuni referitoare obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor 
publice naţionale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Codului Penal aprobat prin 
Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare. 

o (Unde e cazul) să dețină dreptul legal de a desfășura activitățile prevăzute în cadrul 
proiectului. 

 Să notifice OI/AMPOR asupra oricărei situații, eveniment ori modificare care afectează sau 
ar putea afecta respectarea condițiilor de eligibilitate aplicabile menționate în Ghidul solicitantului 
(general și specific) în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a situației 
respective. 

 Să asigure accesul gratuit al populației la clădirile/spațiile urbane amenajate/facilitățile 
pentru activități sportive și recreaționale, care fac obiectul proiectului în cadrul PI 9.1 pe toată 
perioada de durabilitate a contractului de finanțare. 

 Să asigure pe toata perioada de durabilitate a contractului de finanțare desfășurarea 
activităților de tip FSE/măsuri de tip soft de incluziune socială/ promovate prin POCU 2014-2020, 
în special cele prevăzute în cadrul axelor prioritare 3 - Locuri de muncă pentru toți  și axa 4 - 
Incluziunea socială și combaterea sărăciei- Dezvoltare Locala Integrata (obiectivele specifice 4.1, 
4.2, 4.4). 

 Să notifice AMPOR în cazul în care proiectul devine generator de venituri nete pe perioada 
de durabilitate a contractului de finanțare.  

 Beneficiarul se angajează să: 

  Se angajează să realizeze demersurile necesare pentru demonstrarea și prezentarea 
documentelor care atestă drepturile reale aferente proprietății publice/private, admise 
de ghidul specific aplicabil, în termenul maxim din cadrul etapei precontractuale, 
respectiv în termen de 30 de zile lucrătoare de la primirea notificării privind demararea 
respectivei etape, în caz contrar proiectul fiind respins. Prin excepție pentru dreptul de 
proprietate publică solicitantul se angajează să realizeze demersurile necesare pentru 
înscrierea definitivă a dreptului de proprietate publică, să prezinte dovezile realizării 
acestor demersuri în termen de 30 de zile lucrătoare de la primirea notificării privind 
demararea etapei precontractuale și să prezinte extrasul de carte funciară actualizat cu 
inscrierea definitivă a dreptului de proprietate publică cel mai târziu la data emiterii 
autorizației de construire afrente proiectului, dar nu mai târziu de un termen de maxim 
12 luni de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare, în caz contrar contratul 
de finanțare va fi reziliat. 
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 (Unde este cazul) să includă la secțiunea de cheltuieli ne-eligibile toate cheltuielile 
aferente proiectului care se realizează pe imobile pentru care solicitantul nu demonstrează 
drepturile reale admise de ghidul solicitantului și să realizeze toate demersurile necesare 
pentru realizarea respectivelor activități și pentru asigurarea funcționalității proiectului, 
inclusiv suportarea din bugetul propriu a respectivelor activități, cu respectarea prevderilor 
legale în vigoare, în caz contrar, în eventualitatea semnării contractului de finanțare, 
acesta poate fi reziliat, iar finanțarea acordată recuperată, inclusiv accesoriile aferente.  

 Să realizeze demersurile necesare pentru deținerea dreptului legal pentru a desfășura 
activitățile prevăzute în cadrul proiectului, inclusiv să relizeze demersurile necesare 
pentru obținerea autorizației de construire și/sau a avizelor/acordurilor legale necesare 
pentru implementarea activităților proiectului, la termenele prevăzute în cadrul ghidului 
specific aplicabil și în cadrul contractului de finantare (dacă este cazul) 

 Să respecte și să aplice prevederile REGULAMENTULUI UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind 
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi 
privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul 
general privind protecţia datelor).  

  

Semnătura:  

Nume, prenume 

Semnătura reprezentantului legal al solicitantului 

Data:  

zz/ll/aaaa 
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Întreprinderile de economie socială de inserție 

 

Declaraţie de angajament 

 

[Această declarație se completează de către reprezentantul legal al solicitantului. După 
completare, fișierul se salvează în format PDF, se semnează digital de către reprezentantul legal 
al solicitantului și se încarcă în MySMIS, la întocmirea și depunerea cererii de finanțare] 

 

Selectați , [Numele complet] , CNP [Codul numeric personal] , posesor/posesoare al/a C.I. seria 
[Seria documentului de identitate] , nr. [Numărul documentului de identitate] , eliberate de 
[Denumirea autorității emitente] , în calitate de reprezentant legal al  [Denumirea solicitantului]   
, Solicitant de finanţare pentru proiectul ”[Titlul complet al proiectului]” din care această 
declaraţie face parte integrantă, mă angajez ca [Denumirea solicitantului]    

A. Să finanţeze toate costurile neeligibile (inclusiv costurile conexe) aferente proiectului 
B. Să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile 

rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale 
C. Să menţină proprietatea facilităţilor construite/ modernizate/ extinse (unde este cazul), a 

bunurilor achiziţionate şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare şi să nu 
ipotecheze aceste bunuri, cu excepția situațiilor prevăzute în contractul de finanțare, pe o 
perioadă de cel puţin 3 ani de la efectuarea plății finale, sau în termenul prevăzut de 
normele privind ajutorul de stat 

D. În cazul în care va primi finanțare din POR 2014-2020 pentru investiții în infrastructură sau 
producție, pe termenul de 3 ani anterior menționat sau în termenul prevăzut de normele 
privind ajutorul de stat, după caz, nu trebuie:  

a. să înceteze sau delocalizeze activitatea productivă în afara regiunii de dezvoltare 
regională în cadrul căruia a fost prevăzuită inițial implementarea proiectului; 

b. să realizeze o modificare a proprietății asupra unui element de infrastructură care 
dă un avantaj nejustificat unui terţ;  

c. să realizeze o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau 
condițiile de realizare și care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale 
acesteia. 

E. Să respecte, pe durata pregătirii şi implementării proiectului, prevederile legislaţiei 
comunitare şi naţionale în domeniul dezvoltării durabile, egalităţii de şanse şi 
nediscriminării şi egalităţii de gen. 

F. Să respecte, pe perioada de durabilitate a proiectului, următoarele condiții, sub 
sancțiunile prevăzute în contractul de finanțare: 

a. să nu se afle în stare de faliment 
b. să nu-și suspende activitatea economică 
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c. să nu fie în dificultate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 
651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de 
ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat. 

d. Să nu fi fost găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru 
comiterea unei fraude/ infracțiuni referitoare obţinerea şi utilizarea fondurilor 
europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, în conformitate 
cu prevederile Codului Penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările și 
completările ulterioare (Unde este cazul) să dețină dreptul legal de a desfășura 
activitățile prevăzute în cadrul proiectului. 

G. În cazul în care solicitantul desfășoară sau va desfășura activități în mai multe domenii de 
activitate, ajutorul de minimis obținut prin POR 2014-2020 nu va fi utilizat într-un alt 
domeniu de activitate (i.e. clasă CAEN) decât cel menționat în cererea de finanțare. 

H. (În cazul unei cereri de finanțare care presupune înființarea unui sediu secundar (punct de 
lucru) ori activarea într-un nou domeniu de activitate (clasă CAEN) ca urmare a realizării 
investiției) Să înregistreze locul de implementare a proiectului ca punct de lucru și să 
obțină, până la finalizarea perioadei de implementare a proiectului, autorizarea 
domeniului de activitate (i.e. clasa CAEN) vizat de proiect, la locul de implementare (i.e. 
sediul principal sau secundar) a proiectului, conform prevederilor legislației în vigoare. 

I. Să notifice OI/AMPOR asupra oricărei situații intervenite de natură a afecta cele angajate, 
în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la apariția acesteia. 

J. Să asigure pe toata perioada de durabilitate a contractului de finanțare desfășurarea 
activităților de tip FSE/măsuri de tip soft de incluziune socială/ promovate prin POCU 
2014-2020, în special cele prevăzute în cadrul axelor prioritare 3 - Locuri de muncă pentru 
toți  și axa 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei- Dezvoltare Locala Integrata 
(obiectivele specifice 4.1, 4.2, 4.4). 

K. Se angajează să realizeze demersurile necesare pentru demonstrarea și prezentarea 
documentelor care atestă drepturile reale aferente proprietății publice/private, admise de 
ghidul specific aplicabil, în termenul maxim din cadrul etapei precontractuale, respectiv în 
termen de 30 de zile lucrătoare de la primirea notificării privind demararea respectivei 
etape, în caz contrar proiectul fiind respins. Prin excepție pentru dreptul de proprietate 
publică solicitantul se angajează să realizeze demersurile necesare pentru înscrierea 
definitivă a dreptului de proprietate publică, să prezinte dovezile realizării acestor 
demersuri în termen de 30 de zile lucrătoare de la primirea notificării privind demararea 
etapei precontractuale și să prezinte extrasul de carte funciară actualizat cu inscrierea 
definitivă a dreptului de proprietate publică cel mai târziu la data emiterii autorizației de 
construire afrente proiectului, dar nu mai târziu de un termen de maxim 12 luni de la data 
intrării în vigoare a contractului de finanțare, în caz contrar contratul de finanțare va fi 
reziliat. 

L. Să respecte și să aplice prevederile REGULAMENTULUI UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind 
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi 
privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul 
general privind protecţia datelor).  

 

 

 

 

[Numele complet al reprezentantului legal] 
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 Anexa 4 - Model E 

Lista de echipamente și/sau lucrări și/sau servicii cu încadrarea acestora pe secțiunea de 
cheltuieli eligibile /neeligibile  

 

În funcţie de tipul de proiect şi de ce se propune a se achiziţiona, se va completa următorul tabel: 

 

Nr. crt.  Denumirea 
echipamentel
or/lucrărilor/ 

serviciilor 

(obiecte de 
investiții) 

UM Cantitate Preţul 
unitar 
(fără 

T.V.A) 

Valoare 

totală   

Linia 
bugetară 

Eligibil/neeligibil 

 

 (se va menţiona 
suma inclusă pe 
eligibil şi suma 

inclusă pe 
neeligibil) 

0 1 2 3 4 5(3x4)   

 Echipamente şi dotări (se va prelua denumirea liniei bugetare corespunzatoare) 

              

              

TOTAL       

 Denumire lucrări 

              

              

TOTAL       

 Denumire servicii 

              

              

              

TOTAL       
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Model G - DECLARAŢIE 

privind eligibilitatea TVA aferentă cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finanţare din 
instrumente structurale 

 
    A. Datele de identificare a persoanei juridice 

 

Codul de identificare           

  

Denumirea  

 

Domiciliul fiscal 

Judeţul                        Localitatea                                  Strada  

 

Ap.      Codul poştal       Sectorul                      Telefon  

 

Fax                         E-mail                                    
 

 

 
 
    B. Datele de identificare a proiectului 
 

 

Titlul proiectului  

 

 Numele programului  

 

 Axa prioritară 

 

 Prioritate de investiție 

 

 Operațiune 

 

 Data depunerii operațiunii     
 

 
 
 
 
 

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

operațiunea menţionată mai sus, la…………………………………….. ………………………(numele Autorităţii 

de Management/Organism Intermediar), în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
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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 Codului Fiscal 

b) [ ] persoană înregistrată în scopuri de TVA, conform Codului Fiscal 
D. ……………………………………………………………………………….(numele şi statutul juridic al beneficiarului), solicitant de finanţare 
pentru operațiunea menţionată mai sus, la………………………………………………………………………………(numele Autorităţii de 
Management/Organism Intermediar), în conformitate cu prevederile Codului fiscal, declar că pentru achiziţiile, din cadrul 
proiectului, cuprinse în tabelul de mai jos, TVA este nedeductibilă potrivit legislației naționale în domeniul fiscal și 
nerecuperabilă conform prevederilor art. 69 alin. (3), litera c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. 
   

Nr. 
crt. 

Achiziţia Scopul achiziţiei/Activitatea prevăzută în cadrul 
proiectului1) 

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

   

   

   

   

   

 

    Numele şi prenumele*):        Semnătura şi ştampila        

    Funcţia:                           

_____________    
    *) Se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului sau o persoană abilitată să reprezinte solicitantul. 
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 ANEXA 6 - Model H 
(Model orientativ) 

 
 

 
Notă  

privind încadrarea în standardele de cost 
 
 
 

Acest model se va completa de către proiectant si se va data, semna și ștampila  
  
În cadrul proiectului nr. ............. (nr proiect),  cu titlul 
........................................................................ (titlul proiectului), solicitant 
...................................(denumire solicitant), sunt propuse lucrări/echipamente: 
 
 (se vor bifa și completa variantele aplicabile, după caz) 
 

 care sunt cuprinse și se încadrează în standardele de cost, conform tabelului de mai jos: 
 

Categorie de lucrări Standard de cost 

  

  

  

 
 

 care nu sunt cuprinse în standardele de cost, conform tabelului de mai jos: 
 

Categorie de lucrări/ echipamente 
Documente justificative care stau la baza 

stabilirii costului aferent 

  

  

  

 
Documetele justificative care au stat la baza stabilirii costului aferent lucrărilor și/sau 
echipamentelor pentru care nu există standard de cost fac parte intergrantă din această declarație. 
 
 
............................ (denumire proiectant) certific corectitudinea datelor prezentate mai sus. 
 
 
Semnătură proiectant 
 

                                                 Data: 

Ștampilă proiectant 
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MODEL F Acord de parteneriat 

Model orientativ 

nr. _______/__________ 

 

pentru realizarea proiectului <denumire proiect > 

(acest document reprezintă un model orientativ în scopul reglementarii de principiu a 

aspectelor legale, financiare si de orice alta natură care pot interveni în implementarea 

în parteneriat a proiectului.  

Acordul de parteneriat este supus legislației din România și se încheie până cel târziu la 

depunerea cererii de finantare și este parte integrantă din aceasta.) 

Ȋn conformitate cu prevederile art. 33 din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 

93/2016, liderul de parteneriat, beneficiar al unui poiect, este responsabil cu asigurarea 

implementării proiectului și a respectării tuturor prevederilor contractului de finanțare, 

sens în care acesta trebuie să aibă în vedere includerea în acordul de parteneriat, după 

caz, a oricăror prevederi pe care acesta le consideră necesare și care nu contravin, în 

niciun fel, prevederilor contractului de finanțare, legislației comunitare și naționale 

incidente.) 

 

Art. 1. Părţile 

1. denumirea completă a organizaţiei, cu sediul în adresa sediului, codul fiscal …, având 
calitatea de Lider de proiect (Partener 1) <se vor insera datele de indentificare ale 
liderului de parteneriat și conturile distincte deschise pe codurile de identificare 
fiscală ale acestuia la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului>, astfel: 

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 
plată1:  ……………………  

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: …………………………… 

 

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de 
rambursare2:……… 

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 

 

2. denumirea completă a organizaţiei, cu sediul în adresa sediului,  codul fiscal …, având 
calitatea de Partener 2 <se vor insera datele de indentificare ale partenerului și, dacă 
este cazul, conturile distincte deschise pe codurile de identificare fiscală ale acestuia 
la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului>, astfel: 

                                                 

1 Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin (4) din Normele metodologice aprobate prin 
H.G. nr. 93/2016; 

2 Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin (1) din Normele metodologice aprobate prin 
H.G. nr. 93/2016; 
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Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 
plată:  ……………………  

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: …………………………… 

 

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de 
rambursare:……… 

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 

 

3. denumirea completă a organizaţiei, cu sediul în adresa sediului,  codul fiscal …, având 
calitatea de Partener n, unde n= numărul total de membri ai parteneriatului<se vor 
insera datele de indentificare ale partenerului și conturile distincte deschise pe 
codurile de identificare fiscală ale acestuia la unitatea teritorială a Trezoreriei 
Statului, după modelul de mai sus>. 

au convenit următoarele: 

 

Art. 2. Obiectul 

(1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia 
financiară proprie a fiecărei părţi la bugetul proiectului, precum şi responsabilităţile ce 
le revin în implementarea activităţilor aferente proiectului: titlul proiectului, care este 
depus în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară ........ 
Prioritatea de investiție ..........., Obiectiv specific..., apel de proiecte (Cod generat 
MySMIS și denumire) .............,  precum și pe perioada de durabilitate și de valabilitate 
a contractului de finanțare.  

(2) Prezentul acord se constituie anexă la cererea de finanţare. 

 

Art. 3. Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului 

(1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor 
din Cererea de finanţare: 

 

Organizaţia  Roluri şi responsabilităţi 

Lider de parteneriat 
(Partener 1) 

Se vor descrie activităţile şi subactivităţile pe care 
fiecare partener trebuie să le implementeze, în strânsă 
corelare cu informaţiile furnizate în formularul cererii 
de finanţare 

De asemenea, se va menționa valoarea estimată a 
fiecărei activități, defalcată pentru fiecare 
partener/lider de parteneriat 

Partener 2 idem 

Partener  n idem 
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(2) Contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului 

 Partenerii vor asigura contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului aşa 
cum este precizat în Cererea de finanţare şi în prezentul acord. 

 

Organizaţia  Contribuţia (unde este cazul) 

Lider de parteriat 
(Partener 1) 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (în lei și 
%)  

Valoarea contribuţiei la total  cheltuieli neeligibile (în lei 
și %)  

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (în 
lei și %) 

  

Partener 2  

Partener n   

(3) Plăţile 

 

Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare se vor realiza în conformitate cu 
prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a 
fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și ale Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea 
financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin HG 
nr. 93/2016. Ȋn acest sens, se vor inlude în acordul de parteneriat prevederi precum 
următoarele: 

 

a) pentru decontarea cheltuielilor rambursabile fiecare partener va depune la liderul de 
parteneriat o cerere de rambursare/plată pentru cheltuielile efectuate conform 
acordului de parteriat şi toate documentele justificative, inclusiv dosarul achiziţiilor 
publice  derulate de aceştia; 

b) liderul de parteneriat este responsabil cu depunerea cererile de rambursare/plată către 
OI/autoritatea de management3, iar autoritatea de management virează, după 
efectuarea verificărilor necesare, valoarea cheltuielilor nerambursabile în conturile 
liderului de parteneriat/partenerilor care le-au efectuat, și în concordanță cu valoarea 
corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate conform 
prevederilor art.  3, alin. (1) și (2) din acordul de parteneriat. 

c) liderul de parteneriat şi partenerii - instituţii publice îşi cuprind în bugetul propriu 
sumele pentru creditele de angajament şi creditele bugetare în limita sumei necesare 
finanțării valorii corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate 
conform prevederilor acordului de parteneriat, anexă la cererea de finanțare4. 

                                                 

3 A se vedea art. 35 alin (1) din Normele metodologice aprobate prin HG nr. 93/2016; 

4 A se vedea art. 8 alin (1) din OUG nr. 40/2015). 
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Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului de parteneriat 

 Perioada de valabilitate a acordului începe la data semnării prezentului Acord și 
încetează la data la care  Contractul de Finanțare aferent proiectului își încetează 
valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare conduce 
automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord.  

Art. 5. Drepturile şi obligaţiile liderului de parteneriat (Partenerului 1) 

 

A. Drepturile liderului de parteneriat 

(1) Liderul de proiect parteneriat are dreptul să solicite celorlalţi parteneri furnizarea 
oricăror informaţii şi documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de 
progres, a cererilor de rambursare/plată, sau a verificării respectării normelor în vigoare 
privind atribuirea contractelor de achiziţie. 

 

B. Obligaţiile liderului de parteneriat 

(1) Liderul de parteneriat (Partener 1) va semna Cererea de finanţare şi Contractul de 
finanţare. 

(2) Liderul de parteneriat (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa 
despre progresul în implementarea proiectului şi le va furniza copii ale rapoartelor de 
progres şi financiare. 

(3) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), 
trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea 
de management / Organismul intermediar POR.  

(4) Liderul de parteneriat este responsabil cu transmiterea cătreOI/autoritatea de 
management a cererilor de rambursare/plată, împreună cu documentele justificative, 
rapoartele de progres etc., conform prevederilor contractuale și procedurale.  

(5) Liderul de parteneriat are obligaţia îndosarierii și păstrării tuturor documentelor 
proiectului în original precum şi copii ale documentelor partenerilor, inclusiv 
documentele contabile, privind activităţile şi cheltuielile eligibile în vederea asigurării 
unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislația comunitară şi naţională. Toate 
documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a Programului sau până la 
expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.  

(6) Ȋn cazul în care autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene constată 
neîndeplinirea sau îndeplinirea parţială a indicatorilor de rezultat/obiectivelor 
proiectului, în conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, în funcţie de 
gradul de realizare a indicatorilor de rezultat/obiectivelor aferenți activităților proprii, 
liderul de parteneriat și partenerii răspund proporțional sau în solidar pentru reducerile 
aplicate din sumele solicitate la rambursare/plată.   
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(7) În cazul unui prejudiciu, liderul de parteneriat răspunde solidar cu partenerul din vina 
căruia a fost cauzat prejudiciul.  

(8) În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, liderul de parteneriat și 
partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect. 

(9) Liderului de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul 
proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță 
emise pe numele său de către Autoritatea de management.Drepturile şi obligaţiile 
Partenerilor 2, 3, n 

 

Art. 6. Drepturile şi obligaţiile partenerilor 

 

A. Drepturile Partenerilor 2, 3, n 

(1) Cheltuielile angajate de Partenerii 2, 3, n, sunt eligibile în acelaşi fel ca şi cheltuielile 
angajate de către liderul de parteneriat corespunzător activității/activităților proprii din 
proiect. Partenerii au dreptul, prin transfer de către AM, la fondurile obţinute din 
procesul de rambursare/plată pentru cheltuielile angajate de către aceştia, care au fost 
certificate ca eligibile. 

(2) Partenerii au dreptul să fie consultaţi cu regularitate de către liderul de parteneriat, să 
fie informaţi despre progresul în implementarea proiectului şi să li se furnizeze, de către 
liderul departeneriat copii ale rapoartelor de progres şi financiare. 

(3) Partenerii au dreptul să fie consultaţi, de către liderul de parteneriat, în privinţa 
propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri 
etc.), înaintea solicitării aprobării de către AM / OI POR. 

 

B. Obligaţiile Partenerilor 2, 3, n 

(4) Partenerii au obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei naţionale și comunitare în 
vigoare în domeniul achiziţiilor publice, ajutorului de stat, egalității de şanse, 
dezvoltării durabile, informării şi publicității în implementarea activităților proprii. 

(5) Partenerii sunt obligaţi să pună la dispoziţia liderului de parteneriat documentaţiile de 
atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, 
spre verificare. 

(6) Partenerii sunt obligaţi să transmită copii conforme cu originalul după documentaţiile 
complete de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de 
achiziţie publică, în scopul elaborării cererilor de rambursare. 

(7) Partenerii sunt obligaţi să transmită copii conforme cu originalul după documentele 
justificative, în scopul elaborării cererilor de rambursare/plată  

(8) Partenerii sunt obligaţi să pună la dispoziția AM/OI, sau oricărui alt organism național 
sau european, abilitat de lege, documentele și/sau informațiile necesare pentru 
verificarea modului de utilizare a finanțării nerambursabile, la cerere și în termen de 
maximum 5 (cinci) zile lucrătoare, și să asigure condițiile pentru efectuarea verificărilor 
la fața locului. 

(9) În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. anterior, Partenerii au obligațiă să 
acorde dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează Proiectul, inclusiv 
acces la sistemele informatice care au legătură directă cu proiectul, și să pună la 
dispoziție documentele solicitate privind gestiunea tehnică și financiară a Proiectului, 
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atât pe suport hârtie, cât și în format electronic. Documentele trebuie sa fie ușor 
accesibile și arhivate astfel încât, să permită verificarea lor. 

 

(10) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze liderului de parteneriat orice informaţii sau 
documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de 
progres. 

(11) Ȋn cazul în care autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene constată 
neîndeplinirea sau îndeplinirea parţială a indicatorilor de rezultat/obiectivelor 
proiectului, în conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, în funcţie de 
gradul de realizare a indicatorilor de rezultat/obiectivelor aferenți activităților proprii, 
partenerii răspund proporțional sau în solidar pentru reducerile aplicate din sumele 
solicitate la rambursare/plată.   

(12) Partenerii au obligaţia de a restitui AM/OI, orice  sumă ce constituie plată nedatorată/sume 
necuvenite plătite în cadrul prezentului contract de finanţare, în termen de 5 zile lucrătoare 
de la data primirii  notificării. 

(13) Partenerii sunt obligați să țină o evidență contabilă distinctă a Proiectului, utilizând conturi 
analitice dedicate pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea 
Proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale. 

(14) Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția auditorului financiar independent si autorizat în 
condițiile legii toate documentele si/sau informațiile solicitate si să asigure toate condițiile 
pentru verificarea cheltuielilor de către acesta. 

(15) Să păstreze toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activitățile 
și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu 
regulamentele comunitare și naționale. Toate documentele vor fi păstrate cel puțin 5 (cinci) 
ani după expirarea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare. 

(16) În cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde 
solidar cu liderul de proiect. 

(17)   Pentru neregulile identificate în cadrul proiectului, notificările și titlurile de creanță se emit 
pe numele liderului de parteneriat/partenerului care a efectuat cheltuielile afectate de 
nereguli, conform legislației în vigoare. 

(18) Partenerii pe numele cărora a fost emis titlul de creanță au obligația restituirii sumelor 
cuprinse în acestea și asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora. 

(19)  În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, liderul de parteneriat și 
partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect. 

(20) Partenerul este ținut de respectarea de către liderul de parteneriat a termenului de 
restituire menționat în decizia de reziliere a sumelor solicitate de AM 

Art. 8. Achiziții publice  

(1)  Achiziţiile în cadrul proiectului vor fi făcute membrii parteneriatului, cu respectarea 
legislației în vigoare, a condiţiilor din contractul de finanţare şi a instrucţiunilor emise de 
AM/OI și/sau alte organisme abilitate. 

 

Art. 9. Proprietatea 

(1) Părţile au obligaţia să menţină proprietatea imobilului 
construit/modernizat/reabilitat/extins, a bunurilor achiziționate/modernizate, inclusiv a 
mijloacelor de transport în comun,  şi natura activităţii pentru care s-a acordat 
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finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la data efectuării plăţii finale/ de dare în 
exploatare şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă. 

(2) Înainte de sfârşitul proiectului, părţile/partenerii vor conveni asupra modului de 
acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor,a mijloacelor de transport 
în comun etc. ce au facut obiectule proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi 
ataşate raportului finalPărţile au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, 
echipamentelor a mijloacelor de transport în comun, ce au facut obiectul finanţărilor 
nerambursabile, la locul de desfăşurare a proiectului şi exclusiv în scopul pentru care au 
fost achiziţionate.Părţile au obligaţia  să folosească conform scopului destinat și să nu 
vândă sau să înstrăineze, sub orice formă  obiectele / bunurile, fie ele mobile sau 
imobile finanțate prin POR 2014-2020, pe o perioadă de 5 ani de la de la efectuarea 
plăţii finale. De asemenea, părțile au obligația respectării prevederilor contractului de 
finanțare cu privire la ipotecarea bunurilor în scopul realizării proiectului. 

Art. 10. Confidențialitate 

(1) Părţile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidenţialitate 
informaţiile primite în cadrul şi pe parcursul implementării proiectului şi sunt de acord să 
prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informaţii. Părțile înțeleg să 
utilizeze informaţiile confidenţiale doar în scopul de a-şi îndeplini obligaţiile din prezentul 
Acord de Parteneriat. 

 

Art. 11 Legea aplicabilă 

(1) Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea română. 

(2) Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul să convină în scris asupra 
modificării anumitor clauze, prin act adiţional. Orice modificare a prezentului acord va fi 
valabilă numai atunci când este convenită de toate părţile.  

 

Art. 12 Dispoziţii finale 

(1) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care 
părţile nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente. 

 

Întocmit în număr de exemplare exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte şi 
un original pentru cererea de finanţare. 

Semnături 

 

Lider de 
parteneriat 
(Partener 1) 

Numele, prenumele şi funcţia 
reprezentantului legal al 
organizaţiei/instituției 

Semnătura Data şi locul 
semnării 

Partener 2 Numele, prenumele şi funcţia 
reprezentantului legal al 
organizaţiei/instituției 

Semnătura Data şi locul 
semnării 

Partener n Numele, prenumele şi funcţia 
reprezentantului legal al 
organizaţiei/instituției 

Semnătura Data şi locul 
semnării 
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CONTRACT DE FINANȚARE 
Model standard orientativ 

(Conditii generale conform formei de contract din Ghidul General, cu 

modificările si completările ulterioare)   
 
SECȚIUNEA II - CONDIȚII SPECIFICE APLICABILE  PRIORITATII DE INVESTITII 9.1 – Dezvoltarea 
locală SUB RESPONSABILITATEA COMUNITĂȚII, DIN CADRUL POR 2014-2020, 
 
CATEGORIA 1-3 SOLICITANȚI 
 

1) Beneficiarul, ca membru GAL/entitate/persoană juridică, responsabil(ă) de implementarea 
proiectului selectat în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală cu titlul ...  a Grupului de 
Acțiune Locală   (denumire), selectată spre finanțare este obligat să furnizeze către GAL 
(denumire) informații referitoare la indicatorii proiectului, necesare GAL în etapa de 
monitorizare a implementării Strategiei de Dezvoltare Locală și implicit a proiectului care 
face obiectul prezentului contract de finanțare. 

2) Beneficiarul, ca membru GAL/entitate/persoană juridică va asigura accesul gratuit al 
populației la clădirile destinate utilizării publice/spațiile urbane amenajate/facilitățile 
destinate utilizării publice pentru activități sportive și recreaționale, care fac obiectul 
proiectului pe toata perioada de durabilitate a contractului. 

3) Beneficiarul, ca membru GAL/alte entități are obligația de a nu utiliza obiectele/bunurile, 
finanţate în cadrul proiectului, pentru realizarea de activităţi economice, în scopul obţinerii 
de venituri, prin cedarea folosinţei oricăruia dintre obiecte/bunuri către o terţă parte în 
perioada de durabilitate. 

4) Realizarea serviciilor de administrare asupra obiectelor/bunurilor realizate prin proiect de 
către o terță parte se poate face pentru îndeplinirea activităților corespunzătoare 
obiectivelor proiectului, în condiţiile legii, de către o structură competentă înființată la 
nivelul beneficiarului (aflată în subordinea/coordonarea), fără ca aceasta să obțină venituri 
din îndeplinirea de activități aferente proiectului. 

5) Beneficiarul, ca membru GAL/entitate/persoană juridică, va asigura pe toata perioada de 
durabilitate a contractului de finanțare abordarea integrată a proiectului cu măsuri în 
domeniul resurselor umane finanțate din POCU 2014-2020 pentru populația zonei urbane 
marginalizate aferente proiectului. 

6) Beneficiarul, ca membru GAL/entitate/persoană juridică se obligă să nu schimbe natura 
activităţii pentru a cărei infrastructură s-a acordat finanţare, în condiţiile standardelor şi 
legislaţiei specifice aplicabile în vigoare, pe perioada de durabilitate a proiectului, astfel 
cum aceasta este identificată la art. 2 alin. (5) din Condiţii Generale.   

7) Beneficiarul, ca membru GAL/entitate/persoană juridică este obligat să obțină licența 
provizorie sau licența de funcționare pentru fiecare serviciu social furnizat în cadrul 
infrastructurii care a făcut obiectul proiectului, în termen de maxim 6 luni de la data plății 
finale după finalizarea perioadei de implementare a proiectului. 

8) AM va considera Contractul reziliat de plin drept, fara punere in intarziere, fara interventia 
instantei  de judecata si fara orice alta formalitate, daca Beneficiarul nu  prezintă extrasul 
de carte funciară actualizat cu inscrierea definitivă a dreptului de proprietate publică 
pentru obiectivele proiectului cel mai târziu pana la data emiterii autorizatiei de construire 
aferente proiectului, dar nu mai târziu de un termen de maxim 12 luni de la data intrării în 
vigoare a contractului de finanțare. OI are obligația monitorizării termenului de 12 luni 
anterior menționat si realizarea demersurilor necesare pentru informarea corespunzătoare a 
AMPOR. Pe perioada anterior menționată solicitantul nu poate depune cereri de 
rambursare/plată, iar AMPOR nu va efectua plăți/rambursări. 
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Raportarea în cadrul contractului de finanţare 
 

(1) Beneficiarul va transmite la GAL, Rapoarte de Progres, conform modelului ataşat în Anexa 
14 (paisprezece)  – Formulare şi alte documente relevante, trimestrial şi ori de câte ori se 
vor solicita în scris de GAL. Aceste Rapoarte de progres au scopul de a prezenta în mod 
regulat informaţii tehnice şi financiare referitoare la stadiul derulării proiectului şi 
probleme întâmpinate pe parcursul derulării;  

(2) Beneficiarul va transmite la GAL, Rapoarte de Durabilitate, întocmite conform modelului 
ataşat în Anexa 14 (paisprezece)  – Formulare şi alte documente relevante, anual pe perioada 
post-implementare a proiectului, în termen de 10 zile lucrătoare de la încheierea anului 
post-implementare; Raportul de durabilitate va prezenta situaţia investiţei şi atingerea 
indicatorilor de rezultat, precum şi sustenabilitatea proiectului. 

 
 
Întreprinderile de economie socială de inserție 
 
Secțiunea II – Condiții specifice aplicabile PRIORITATII DE INVESTITII 9.1 – Dezvoltarea locală SUB 
RESPONSABILITATEA COMUNITĂȚII, DIN CADRUL POR 2014-2020 pentru ÎNTREPRINDERILE DE 
ECONOMIE SOCIALĂ DE INSERȚIE în cadrul Schemei de minimis 
 
 
Acordarea finanțării în condițiile ajutorului de minimis 
 

(1) În cadrul prezentului contract, finanțarea nerambursabilă se acordă sub formă de ajutor de 
minimis, în baza Regulamentului Comisiei Nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 și 
108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 352/24.12.2013, precum și a Ordinului ministrului 
dezvoltării regionale și administrației publice nr. ... privind aprobarea schemei de ajutor de 
minimis pentru întreprinderile de economie socială de inserție ... în cadrul Programului 
Operațional Regional 2014-2020. 

(2) Data acordării ajutorului de minimis este data la care intră în vigoare contractul de 
finanțare, indiferent de momentul efectuării plăților/ rambursărilor efective în cadrul 
proiectului. 

Articolul 5 Alte obligații specifice beneficiarului 

(1) Beneficiarul, ca membru GAL/entitate/persoană juridică, responsabil(ă) de implementarea 
proiectului selectat în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală cu titlul ...  a Grupului de 
Acțiune Locală (denumire), selectată spre finanțare este obligat să raporteze către GAL 
(denumire),  despre indicatorii proiectului. GAL are atribuții  în monitorizarea implementării 
Strategiei de Dezvoltare Locală și implicit a proiectului care face obiectul prezentului 
contract de finanțare. 

(2) Beneficiarul, ca membru GAL/alte entități are obligația de a nu utiliza obiectele/bunurile, 
finanţate în cadrul proiectului, pentru realizarea de activităţi economice, în scopul obţinerii 
de venituri, prin cedarea folosinţei oricăruia dintre obiecte/bunuri către o terţă parte în 
perioada de durabilitate. 

(3) Beneficiarul, ca membru GAL/entitate/persoană juridică, va asigura pe toata perioada de 
durabilitate a contractului de finanțare abordarea integrată a proiectului cu măsuri în 
domeniul resurselor umane finanțate din POCU 2014-2020 pentru populația zonei urbane 
marginalizate aferente proiectului. 

(4) Beneficiarul, ca membru GAL/entitate/persoană juridică se obligă să nu schimbe natura 
activităţii pentru a cărei infrastructură s-a acordat finanţare, în condiţiile standardelor şi 
legislaţiei specifice aplicabile în vigoare, pe perioada de durabilitate a proiectului, astfel 
cum aceasta este identificată la art. 2 alin. (5) din Condiţii Generale.   

(5) Beneficiarul se obligă ca, în cazul în care desfășoară sau va desfășura activități în mai multe 
domenii de activitate, ajutorul de minimis obținut în cadrul prezentului Contract să fie 
utilizat exclusiv în domeniul de activitate  (i.e. clasă CAEN) specificat în Anexa 2 (doi) – 
Cererea de finanțare. 
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(6) Beneficiarul se obligă să notifice AM/OI pe perioada de implementare a activităților 
proiectului de după semnarea contractului, în termen de 5 zile lucrătoare de la emiterea 
certificatului de înregistrare în scopuri de TVA, dacă este cazul. 

(7) Modificarea locului de implementare, în perioada de durabilitate prevăzută la art. 2, alin (5) 
din Condițiile generale, este permisă doar pentru proiectele care nu implică lucrări de 
construcții (indiferent dacă acestea se supun sau nu autorizării) şi cu respectarea 
următoarelor condiţii:  

(a) schimbarea spaţiului nu este de natură să afecteze îndeplinirea indicatorilor stabiliţi 
prin cererea de finanţare pentru măsurarea atingerii rezultatelor şi obiectivelor 
proiectului. 

(b) noul spaţiu se află în mediul urban, în regiunea de dezvoltare în care a fost depusă 
cererea de finanțare. 

(c) Actul prin care se dovedeşte dreptul de folosinţă asupra noului spațiu destinat 
implementării este valabil pe o perioada de minimum 3 ani de la data estimată pentru 
efectuarea plății finale în cadrul proiectului, sau fracţiunea rămasă din această 
perioadă, în funcţie de momentul la care intervine schimbarea locului de 
implementare. 

(8) Dacă, oricând în perioada de durabilitate a proiectului prevăzută la art 2, alin. (5) din 
Condiții Generale, se constată că încadrarea valorii finanțării nerambursabile solicitate în 
plafonul de minimis aplicabil s-a realizat, la momentul solicitării și/sau acordării, în baza 
unor informații incomplete și/sau incorecte, beneficiarul fiind îndreptățit la o valoare mai 
mică a ajutorului de minimis, AM va rezilia contractul de finanțare și finanțarea acordată va 
fi recuperată în condițiile prezentului contract. 

(9) Pentru cererile de finanțare care presupun înființarea unui sediu secundar (punct de lucru) 
ori activarea într-un nou domeniu de activitate (clasa CAEN) ca urmare a realizării 
investiției, Beneficiarul are obligația obținerii autorizării clasei CAEN vizate de proiect, la 
locul de implementare, până la finalizarea implementării proiectului. 

(10) În completarea art. 12, alin. (15) din Condiții Specifice POR 2014-2020, contractul de 
finanțare va fi reziliat şi finanţarea nerambursabilă acordată va fi recuperată şi în cazul în 
care obiectele / bunurile, fie ele mobile sau imobile, finanţate în cadrul prezentului 
Contract sunt închiriate, cu excepția situației  în care finanțarea nerambursabilă a fost 
acordată pentru un domeniu de activitate (clasa CAEN) care constă în închirierea de 
obiecte/bunuri. 

(11) În completarea obligațiilor Beneficiarului menționate la art. 7 alin. (5)-(8) din Condițiile 
Generale, în vederea asigurării monitorizării ajutoarelor de minimis, Beneficiarul are 
obligaţia să păstreze evidenţa detaliată a finanțării nerambursabile acordate în cadrul 
prezentului contract pe o perioadă de minimum 10 ani fiscali de la data intrării în vigoare a 
prezentului contract sau până la închiderea oficială a programului, oricare intervine ultima. 
Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra 
respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de stat şi de 
minimis, sub sancțiunea recuperării ajutorului de stat acordat în conformitate cu 
prevederile prezentului contract de finanțare. 

 

Articolul 6 Alte obligații specifice ale beneficiarului privind menținerea criteriilor de verificare 
pe perioada de durabilitate a investiției. 

 

(1) Beneficiarul va respecta, până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului așa cum 
este stabilită la art 2, alin. (5) din Condiții Generale, următoarele condiții de acordare a 
finanțării, sub sancțiunea rezilierii contractului și a recuperării integrale a finanțării 
acordate, înclusiv a dobânzilor aferente calculate în condițiile legii aplicabile: 

(a) Menținerea tipului de entitate juridică, respectiv de societate, definită în conformitate 
cu prevederile Legii nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare sau de 
societate cooperativă, definită în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2005, cu 
modificările și completările ulterioare; 

(b) Menținerea clasei CAEN specificată ca atare în cadrul cererii de finanțare pentru care 
se acordă finanțarea în cadrul prezentului contract; 
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Articolul 7 Alte obligații specifice OI 

(1) OI are obligația de a monitoriza îndeplinirea obligațiilor Beneficiarului menționate la art. 3, 
alin. (1) din prezenta secțiune și să informeze AM cu privire la aceste aspecte. 

Articolul 8 Alte prevederi 

(1) Din Anexa 9 – Monitorizarea și raportarea, Secțiunea I - Monitorizarea implementării 
contractului de finanţare, alineatul (3) nu se aplică. 

 

Raportarea în cadrul contractului de finanţare 
 

(1) Beneficiarul va transmite la GAL, Rapoarte de Progres, conform modelului ataşat în Anexa 
14 (paisprezece)  – Formulare şi alte documente relevante, trimestrial şi ori de câte ori se 
vor solicita în scris de GAL. Aceste Rapoarte de progres au scopul de a prezenta în mod 
regulat informaţii tehnice şi financiare referitoare la stadiul derulării proiectului şi 
probleme întâmpinate pe parcursul derulării;  

(2) Beneficiarul va transmite la GAL, Rapoarte de Durabilitate, întocmite conform modelului 
ataşat în Anexa 14 (paisprezece)  – Formulare şi alte documente relevante, anual pe perioada 
post-implementare a proiectului, în termen de 10 zile lucrătoare de la încheierea anului 
post-implementare; Raportul de durabilitate va prezenta situaţia investiţei şi atingerea 
indicatorilor de rezultat, precum şi sustenabilitatea proiectului. 
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ANEXA 9 - Model J 

Tabel centralizator numere cadastrale şi obiective de investiţie 

 

 

Nr. crt.  Nr. carte funciară Număr cadastral  

 

Suprafaţă 

(mp) 

Obiectiv de investiţie 
aferent proiectului 

Istoric (dacă este cazul) 

 

Se vor menţiona actele 
privind dezmembrările şi 

alipirile, etc   
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CRITERII MINIME DE ELIGIBILITATE 

POR SI POCU 

(CAE/ETF) 
 

 

 

 

 

  



 

PROIECTE POR 

A. Categoriile 1-3 de solicitanti 

Grila de verificare a fişei de proiect 

 
Expert 1 Expert 2 

Cerinţa/ Criteriul D

A 

N

U 

Nu se 

aplic

ă 

COM

ENT

ARII 

D

A 

N

U 

Nu se 

aplică 

CO

MEN

TAR

II 

I. Completarea fişei de proiect: 

1. Fişa de proiect (FP) este depusă în termenul specificat în ghidul specific 

2. Toate rubricile din FP (aplicabile Fişei de proiect pentru specificul apelului de 

proiecte) sunt completate cu datele solicitate în G hidul specific 

3. Fişa de proiect a fost transmisă însoțită de toate anexele solicitate prin ghidul 

specific? 

4. Documentele anexate la Fişa de proiect sunt semnate conform Ghidului specific și 

sunt în perioada de valabilitate? Dacă este cazul, este anexată împuternicirea 

pentru semnarea electronică extinsă a Fişei de proiect? 

 

        

II. Forma de constituire a solicitantului 

1.  Solicitantul se încadrează în categoria solicitanților eligibili și are una din formele 

de constituire prevăzute în ghidul specific, Sectiunea 4? 

2.  În cazul proiectelor depuse în parteneriat, membrii individuali ai parteneriatului 

respectă forma de constituire prevăzută în cadrul Ghidului specific apelului de 

proiecte? 

3. Este ataşat un document de identificare al reprezentantului legal al solicitantului, 

și, dacă este cazul, privind identificarea reprezentanților legali ai partenerilor? 

        



 

III. Declaraţia de angajament pentru sumele ce implică contribuția solicitantului, 

inclusiv a partenerilor in proiect 

1. Declaraţia de angajament este ataşată, semnată, de către reprezentantul legal al 

solicitantului/ membrilor parteneriatului, respectă Modelul C – Declarația de 

angajament din cadrul Anexei, aferentă Ghidului Specific și cuprinde toate datele 

corecte privind solicitantul de finanțare și proiectul? 

2. Contribuția financiară proprie asumată prin declarația de angajament se încadrează în 

sumele din hotărârea de aprobare a proiectului? 

        

IV. Declarația de eligibilitate  

1. Declaraţia de eligibilitate – modelul aplicabil la depunerea Fişei de proiect - este 

ataşată, și semnată de către reprezentantul legal și respectă Modelul B – Declarația de 

eligibilitate din cadrul Anexei 9 a Ghidului Specific și conține datele corecte privind 

solicitantul de finanțare și proiectul? 

2. În cazul parteneriatelor, a fost depusă câte o declarație de eligibilitate pentru liderul de 

parteneriat și pentru fiecare dintre parteneri, semnate digital de către reprezentantul 

legal al liderului de parteneriat, conforme cu modelul B din cadrul Ghidul specific? 

3. Solicitantul declară că proiectul a fost selectat de GAL în urma unei proceduri 

transparente, nediscriminatorii și echitabile? 

4. Solicitantul declară că pentru proiectul de față s-a făcut vizita la fața locului în 

procesul de selecție a proiectelor la nivelul GAL-ului, iar locația proiectului (așa este 

menționată în Fişa de proiect) este aceeasi cu locația proiectului selectat de GAL? 

        

V. Declarația privind eligibilitatea  TVA, dacă e cazul 

 

1. Declarația respectă Model G - Declaraţie privind eligibilitatea TVA aferentă 

cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finanţare din 

instrumente structurale (din cadrul Anexei la Ghidul specific) si cuprinde datele 

corecte ale solicitantului și parteneriatului? 

 

        



 

VI. Acordul de parteneriat, dacă este cazul 

 

1.  Acordul de parteneriat îndeplinește cerințele minime de conținut prevăzute de 

legislația în vigoare aplicabilă? (OUG nr.40/2015 privind gestionarea financiară a 

fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cap.VIII: Proiecte 

implementate în parteneriat și Normele metodologice la OUG nr. 40/2015, aprobate 

prin HG nr.93/2016, cap.VI: Prevederi specifice proiectelor implementate în 

parteneriat). 

 

 2.   Liderul de parteneriat este clar identificat în Acordul de parteneriat şi în 

Formularul Fişei de proiect, iar obligaţiile liderului de parteneriat și ale partenerilor 

sunt clar stipulate în acord? 

        



 

VII. Documentele care atestă proprietatea/administrarea/concesiunea  

 

1. Sunt atașate documentele de proprietate relevante  conform prevederilor capitolului 5 - 

COMPLETAREA FIŞELOR DE PROIECTE (FP), secțiunii 5.4.1. 

2. Documentele de proprietate conțin date corecte despre solicitant și imobilul- obiect al 

proiectului. 

3. Imobilul/imobilele care fac/face obiectul proiectului îndeplinește/îndeplinesc cumulativ 

următoarele condiții, conform prevederilor din ghidul specific (a se vedea Declarația de 

eligibilitate): 

 Să fie libere de orice sarcini sau interdicții ce afectează 

implementarea operațiunii 

 Să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de 

către solicitant pentru realizarea proiectului, aflate în curs de 

soluționare la instanțele judecătorești 

 Să nu facă obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în 

materie sau dreptului comun. 

 4. Este atașat Tabelul centralizator pentru obiective de investiţie  și cuprinde date corecte 

despre solicitant și imobilul-obiect al proiectului. 

 

        

VIII.  

Decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului 

asupra mediului sau Clasarea notificării, emise de autoritatea competentă pentru 

protecția mediului, după caz, în conformitate cu H.G. nr.445/2009 privind 

evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, cu 

completările și modificările ulterioare este atașată? 

        



 

IX. Certificatul de urbanism (aferent obţinerii autorizaţiei de construire) și/sau, 

dacă e cazul,      

            Autorizaţia de construire 

1. Este anexat certificatul de urbanism și este în termenul de valabilitate, dacă este cazul? 

2. Pentru proiectele de investiţii pentru care există contract de lucrări semnat este atașată 

autorizaţia de construire? 

        

X.    Documentația tehnico – economică 

1. Este anexată Documentaţia tehnico-economică pe categorii de investiții/obiecte de 

investiții în conformitate cu prevederile ghidului specific? 

2. Documentația tehnico-economică anexată la Fişa de proiect nu a fost 

elaborată/revizuită/reactualizată cu mai mult de 2 ani înainte de data depunerii Fişei de 

proiect? 

 

Sau 

 

Doar pentru proiectele de investiții pentru care execuția de lucrări a fost demarată după 1 

ianuarie 2014, iar proiectele nu s-au încheiat în mod fizic sau financiar înainte de 

depunerea Fişei de proiect, s-au anexat următoarele: 

• Contractul de lucrări, semnat după data de 01.01.2014, inclusiv toate actele 

adiționale încheiate 

• Proiectul tehnic 

• Autorizația de construire 

 

3.   Documentația tehnico-economică îndeplinește criteriile din cadrul Anexelor 3a sau 3b, 

după caz? 

 

        



 

XI. Hotărârea/ Decizia (hotărârile/ deciziile partenerilor, dacă e cazul) de aprobare a 

documentaţiei tehnico-economice a proiectului și a indicatorilor tehnico-economici 

1. Este atașată Hotărârea (sau hotărârile partenerilor, dacă este cazul) de aprobare a 

documentației tehnico-economice a proiectului și a indicatorilor tehnico-economici si 

contine datele corecte privind solicitantul de finanțare și proiectul depus? 

 

        

XII.Lista de echipamente și/sau lucrări și/sau servicii cu încadrarea acestora pe 

secțiunea de cheltuieli eligibile /neeligibile? 

 

1. Este anexată, semnată de reprezentantul legal și respectă formatul standard (Modelul E 

-Lista de echipamente și/sau lucrări și/sau servicii cu încadrarea acestora pe secțiunea 

de cheltuieli eligibile /neeligibile (dacă este cazul), din anexa la Ghidul specific). 

2. Este corelată cu bugetul proiectului? 

        

XIII. Fundamentarea rezonabilităţii costurilor 

1. Este atașată nota privind încadrarea în standardele de cost, completată şi semnată de 

proiectant? (Model H orientativ – Notă privind încadrarea în standardele de cost) sau 

dupa caz (documente justificative pentru echipamentele și/sau lucrările pentru care nu 

există standarde de cost? 

        

XV. Încadrarea proiectului și a activităților în prevederile PI 9.1  



 

 1. Proiectul se încadreaza în lista de proiecte selectate de GAL în baza SDL selectat 

pentru finanțare? (a se vedea Declaratia de eligibilitate).  

2. Investiţia din cadrul proiectului se încadrează în una sau mai multe categorii de 

investiții în cadrul PI 9.1, așa cum sunt descrise în secțiunea 4, din ghidul specific. 

3. Proiectul contribuie la asigurarea complementarității intervențiilor soft/hard la nivelul 

Planului de acțiune al SDL, așa cum este descris în Matricea de corespondență privind 

complementaritatea intervențiilor subsumate listei indicative de intervenții pentru care 

se intenționează solicitarea finanțării din POCU 2014-2020 și din POR 2014-2020 

(Anexa 20 a SDL aprobate). 

4. Perioada  de implementare a activităților proiectului nu depășește 31 decembrie 2023. 

        

XVI. Valoarea totală din cadrul Fişei de proiect se încadrează în limitele minime și 

maxime ale unei Fişed e proiect așa cum este prevăzut in secțiunea 2.4 din ghidul 

specific. 

 *Se folosește cursul inforeuro din luna lansării apelului de proiecte. 

        

 

XVII. Proiectul respectă principiile privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de șanse, 

de gen și nediscriminarea, prevăzute în legislația națională și comunitară  şi 

principiul non-segregării (verificarea asumării acestui aspect în Declarația de 

angajament/ Modelul C – din cadrul Ghidului Specific). 

        

XVIII. Proiectul propus nu a mai beneficiat de finanţare publică în ultimii 5 ani 

înainte de data depunerii Fişei de proiect, pentru acelaşi tip de activităţi (construcţie/ 

extindere/ modernizare/ reabilitare) realizate asupra aceleiaşi infrastructuri/ 

aceluiaşi segment de infrastructură şi nu beneficiază în prezent de fonduri publice 

din alte surse de finanţare, altele decât cele ale solicitantului. 

 (se va verifica includerea respectivelor elemente în cadrul Anexei la ghidul specific 

Model B - Declaraţia de eligibilitate) 

 

        



 

XIX. Conformitatea cu art. 65 din Regulamentul Parlamentului European și al 

Consiliului nr. 1303/2013 

 

Proiectul propus spre finanțare nu a fost încheiat în mod fizic sau implementat integral 

înainte de depunerea Fişei de proiect în cadrul POR 2014-2020, indiferent dacă toate 

plățile aferente au fost realizate sau nu de către beneficiar. 

        

XX. Solicitantul de finanțare dovedește capacitatea financiară de a susține proiectul? 

 

 A se verifica Declarația de angajament și Hotararea de aprobare a proiectului. 

 

        

XXI. Solicitantul dovedește capacitatea operațională a proiectului? 

 

 A se vedea secțiunile relevante din cadrul Formularului FP. 

        

XXII. Bugetul proiectului 

 

Bugetul este complet şi corelat cu activitățile prevăzute, resursele alocate/estimate? 

        

 

XXII. Vizita la fața locului 

 

 

Locația proiectului corespunde cu locația de la vizita la fața locului? 

 

 

 

 

        

Concluzie: PROIECTUL este/nu este admis în etapa de precontractare.  

OBSERVAȚII 



 

 

 

Se vor mentiona solicitarile de clarificari si raspunsurile la acestea, inclusiv cu termenele la care solicitările de clarificări au fost trimise și, respectiv, răspunsurile au fost primite de către OI 

Se vor mentiona problemele identificate si observatiile expertilor care au verificat proiectul. 

Se vor justifica neindeplinirea anumitor criterii, daca este cazul. 

Se va menționa dacă proiectul/Fişa de proiect a fost respinsă sau a trecut în etapa de precontractare. 

 

NOTA: Criteriile privind Documentația tehnico-economică, nota asumată de proiectant din care să reiasă încadrarea în standardele de cost, devizul general, lista de echipamente, bugetul, vor fi verificate de 

un expert tehnic si un expert financiar.  

 

Se va mentiona daca a fost necesara realizarea medierii si concluziile acesteia. 

 

 

GRILA  DE ANALIZĂ  A CONFORMITĂŢII   

DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII/SF  

                           în baza HG nr. 907/2016/ În baza HG nr. 28/2008 (DUPĂ CAZ) 

 

Programul Operaţional Regional 2014-2020 

 

Axa prioritară   

 

Prioritatea de investiţii   

Obiectiv specific   

Solicitantul  

Legislație aplicabilă: 

HG nr. 907/2016 

HG nr. 28/2008  

 

 

 

 

 

 



 

SECTIUNEA I. CRITERII GENERALE PRIVIND CONŢINUTUL 

 

NR. 
CRT. ASPECTE DE VERIFICAT DA NU 

Nu este 
cazul  

Observaţii 

1.  Partea scrisă cuprinde foaia de capăt în care sunt prezentate informaţiile generale privind 

obiectivul de investiţii, conform precizarilor din capitolul 1, sectiunea A Piese scrise, 

conform legislației aplicabile: 

o Denumirea obiectivului de investiţii? 

o Ordonator principal de credite/investitor? 

o Ordonator de credite (secundar/terţiar)? 

o Beneficiarul investiţiei?  
o Elaboratorul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie? 

Se precizeaza, de asemenea, data elaborarii/actualizarii documentatiei si faza de 

proiectare? 

    

2.  Partea scrisă conține lista cu semnături prin care elaboratorul documentatiei îşi însuşeşte şi 
asumă datele şi soluţiile propuse, şi care va conţine cel puţin următoarele date:  

- nr. ....../ dată contract?  
- numele şi prenumele în clar ale proiectanţilor pe specialităţi, ale persoanei 

responsabile de proiect - şef de proiect/director de proiect, inclusiv semnăturile 
acestora şi ştampila? 

    

3.  Există și se respectă structura Părții Scrise conform prevederilor din legislația în vigoare 
aplicabilă privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice? 

  

    

4.  Sunt prezentate informații privind Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), 
recomandat(ă), conform precizarilor din capitolul legislația palicabilă.  

    

5.  Există piesele desenate, prezentate la scara relevanta in raport cu caracteristicile 
obiectivului de investitii, pentru toate obiectele de investiți si pentru toate specialitățile? 

    

6.  În cazul în care plansele au fost anexate la fişa de proiect în format scanat, dupa ce au fost 

semnate și ștampilate de elaboratori: este prezentă semnatura si stampila tuturor 

persoanelor nominalizate in cartus, în conformitate cu prevederile legale, inclusiv de: 

- proiectantul general / şeful de proiect ? 

    



 

NR. 
CRT. ASPECTE DE VERIFICAT DA NU 

Nu este 
cazul  

Observaţii 

- arhitect cu drept de semnatura, cu ștampila cu numar de inregistrare in tabloul 

national TNA, conform reglementări OAR ? 

- proiectantii de specialitate? 

- expertul tehnic, unde este cazul? 

- șeful de proiect complex, expert/specialist, in cazul monumentelor istorice? 

 

SECTIUNEA II Criterii specifice privind aspectele calitative ale DALI/SF 

NR. 
CRT. 

ASPECTE DE VERIFICAT Da 

 

 

 

 

NU 

Observatii 

1.  Exista o corespondenta între obiectele de investiţie (inclusiv tipurile de lucări de constructii 
propuse, dotari, etc.) din cadrul DALI si cele descrise în Fişa de proiect? 

 
 

 

2.  Există specificaţii şi descrieri tehnice pentru toate specialitățile: arhitectură, rezistență, 
instalații interioare şi exterioare, rețele edilitare, tehnologii, componente artistice, 
sistematizare verticală, amenajări peisagere, design interior, etc., după caz? 

 
 

 

3.  Graficul orientativ de realizare a investiţiei: 

- este corelat cu cel prezentat în cadrul Fişei de proiect ? 
- este corect estimat ca și perioada de realizare (conform tehnologiilor de execuție, etc.)? 
- respectă termenele limită ale programului de finanțare? 

 

 

 

4.  D.A.L.I. s-a elaborat pe baza concluziilor raportului de expertiză tehnică, si (dupa caz) a 
auditului energetic, luându-se în calcul inclusiv scenariul recomandat de către elaboratorul 
expertizei tehnice, respectiv auditului energetic? 

 
 

 

5.  La SF, se respectă studiile, analizele, rapoartele de specialitate, necesare fundamentării 
diferitelor tipuri de intervenții, pentru toate specialitățile, după caz, luându-se în calcul inclusiv 
scenariile recomandate prin acestea ?  

 
 

 

6.  Proiectul respecta prevederile din:     

1. certificatul de urbanism anexat?    



 

NR. 
CRT. 

ASPECTE DE VERIFICAT Da 

 

 

 

 

NU 

Observatii 

2. Avizele conforme, privind asigurarea utilităţilor, în cazul suplimentării capacităţii 
existente ? 

 
 

 

3. Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, măsurile de 
diminuare a impactului, măsurile de compensare, modalitatea de integrare a 
prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentaţia tehnico-economică ? 

 
 

 

7.  Informaţiile din Piesele scrise sunt corelate cu Piesele desenate ?    

8.  Există corelare între Devizul general şi Devizele pe obiecte?    

 

Se pot transmite clarificări si/sau completari pentru toate criteriile din prezenta grilă, în cazul bifării cu NU la oricare din criterii.  

Dacă și în urma clarificărilor, se bifează tot NU, proiectul se va respinge ca neconform. 

CONCLUZII: SF/DALI este considerat  conform/neconform si (in cazul in care este conform)  

 

GRILA  DE ANALIZĂ A CONFORMITĂŢII  PROIECTULUI  TEHNIC (PT) 

-În baza Ordinului nr. 863/2008- 

 

SECTIUNEA I Criterii generale privind conţinutul PT 
 

Nr. crt. Criterii DA NU NA Obs1 

1 Părţile scrise cuprind foaia de titlu în care sunt prezentate titlul proiectului, faza, beneficiarul, 

datele proiectantului, data elaborării proiectului? 

    

                                                           
11 Va fi inclusa solicitarea de clarificari/completari, daca este cazul, pentru fiecare criteriu/ subcriteriu in parte, precum si concluzia in urma primirii raspunsului de la 
solicitantul de finanţare 



 

Nr. crt. Criterii DA NU NA Obs1 

2 Părţile scrise conţin lista cu semnături ale reprezentantului legal al proiectantului, sefului de 

proiect, elaboratorilor pe specialităţi? 

    

3 Există memoriu general (descrierea generală a lucrărilor) care prezintă sintetic toate aspectele 

care caracterizează investiţia? 

    

4 Există memorii tehnice pentru toate specialităţile obiectivului de investiție, prezentate separat 

(ex: -arhitectura, rezistenta, instalaţii interioare, reţele edilitare, tehnologie – după caz? ) 

    

5 Există caiete de sarcini pentru fiecare specialitate?     

6 Caietele de sarcini conţin breviare de calcul pentru dimensionarea elementelor de construcţie 

şi a instalaţiilor? 

    

7 Caietele de sarcini descriu lucrările şi materialele prevăzute în cadrul fiecărui proiect de 

specialitate în parte? 

    

8 Caietele de sarcini conţin instrucţiuni de execuţie, montaj, specificaţii tehnice referitoare la 

folosirea materialelor, utilajelor, teste şi verificări, cu indicarea standardelor, normativelor si a 

prescripţiilor tehnice ce trebuiesc respectate? 

    

9 Există centralizator de cheltuieli pe obiectiv  de investiţie? (formular F1) ?     

10 Există centralizator de cheltuieli  pe categorii de lucrări, pe obiecte ( formularele F2 )?     

11 Există listele cu cantităţile de lucrări pe categorii de lucrări (inclusiv pentru construcții 

provizorii) (Formularele F3) ? 

    

12 Există listele cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotări ( formularul 

F4 )? 

    

13 Există fisele tehnice ale utilajelor şi echipamentelor tehnologice, inclusiv dotări (formularele F5 

)? 

    

14 Graficul general de realizare a investiției (formularul F6) este inclus în documentaţie?     

15 Sunt ataşate referatele de verificare tehnica a PT pentru toate specialitatile obiectivului de 

investiție, pentru care verificarea este obligatorie conform legislatiei? 

    



 

Nr. crt. Criterii DA NU NA Obs1 

16 Documentaţia include studiul geotehnic, verificat la cerinta Af – daca este cazul, și alte studii 

de specialitate necesare realizării investiției ? 

    

17 Există planşe ale obiectelor de investiţie, pentru toate specialităţile?     

18 Există planşe de arhitectura pentru fiecare obiect, inclusiv cote, dimensiuni, distanţe, 

funcţiuni, arii, precizări privind finisajele ?  

    

19 Există planşe de structura pentru fiecare obiect , cu toate caracteristicile; planurile  de 

infrastructura, suprastructura şi secţiunile caracteristice cotate ?   

    

20 Există planşe de instalaţii explicitate pentru fiecare obiect ?     

21 Există planşe de coordonare a instalaţiilor?     

22 Există planşe cu utilajele si echipamentele tehnologice ?      

23 Există planşe cu dotări ?      

24 

 

Există planuri topografice pentru lucrări de sistematizare verticală?     

25 În situația construcțiilor existente există relevee detaliate, măsurători topometrice ale 
gabaritelor și ale elementelor componente, după caz? 

    

26 Există planșe de trasare a axelor, planse de săpătură - umplutură, dacă este cazul?     

27 Există planuri pentru construcţiile subterane, dacă e cazul?     

28 Planşele sunt numerotate/codificate, prezintă cartuş cu format şi conţinut conform 

standardelor2 şi includ semnăturile proiectanţilor. 

    

29 Cuprinde proiectul pentru organizarea de şantier (parte scrisă și desenată) cu descrierea 

sumară, demolări, devieri de reţele, cai de acces provizorii, alimentare cu apa, energie 

electrica, termica, telecomunicaţii?  

    

30 Sunt anexate avize, acorduri (inclusiv pentru racorduri s  i brans  amente la ret  ele publice de apa  , 

canalizare, gaze, termoficare, energie electrica  , telefonie etc;), aprobări, certificatul de 

    

                                                           
2 Se pot accepta planşe cu cartuş diferit, dar cu respectarea conţinutului standard şi existenţa semnăturilor. 



 

Nr. crt. Criterii DA NU NA Obs1 

urbanism Aviz si Acord ISC, Autorizatia de Construire/Demolare, agremente tehnice - după caz?* 

31 Sunt obţinute avizele pentru devierile de reţele necesare de la proprietarii / operatorii lor, 
dacă este cazul? 

    

32 PT este verificat de verificatori tehnici atestaţi pe specialităţi/ expert tehnic,  conf. Legii nr. 
10/1995, republicată cu modificările ulterioare şi a „Regulament de verificare si expertizare 
tehnica de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor si a construcţiilor - H.G. 925/1995; M.O. 
286/1995”? Există ştampila şi semnătura verificatorului de proiect/expert tehnic pe fiecare 
pagină, în secţiunile din proiect (părţi scrise şi părţi desenate) unde acest lucru este obligatoriu 
prin lege? 

    

33 Documentele anexate la fişa de proiect care demonstreaza dreptul solicitantului/partenerilor 
de a executa lucrarile propuse, sunt cuprinzatoare fata de interventiile propuse a fi realizate 
prin proiect?  

    

 

SECTIUNEA II Criterii specifice privind aspectele calitative ale PT 

NR. 

CRT. 

CRITERIU DA NU Observatii 

1 Exista corespondență intre obiectele de investiţie din cadrul PT si cele descrise 

în Fişa de proiect? 

   

2 Proiectul tehnic a fost elaborat respectând recomandările expertului tehnic 

asupra soluției optime (în cazul lucrărilor de intervenție) SAU studiilor 

geotehnice, topografice, alte studii de specialitate necesare realizării investiției 

(in cazul investitiilor noi), avizelor furnizorilor de utilități, acordurilor, 

autorizațiilor etc. 

   

3 Memoriul tehnic general (descrierea generală a lucrărilor) este corelat cu 
memoriile tehnice pe specialități ? Corelarea specialităților proiectului este 
concretizată prin planse (de ex. planse cu goluri pentru instalatii) sau alte 
documente concludente, dupa caz? 

   

4 La proiectul tehnic partea scrisă este corelată cu partea desenată ? La proiectul 
pentru organizarea de şantier există corelare între partea scrisă și partea 
desenata ? 

   

5 Graficul general de realizare a lucrării este corelat cu cel prezentat în cadrul 

Fişei de proiect. Este corect estimat ca și perioade de realizare ( conform 

   



 

tehnologiilor de execuție, etc), și este elaborat conform Ordinului 863/2008 

6 Devizele pe obiect/centralizatoarele pe obiective de investiții sunt realizate 

conform Indicatoarelor de norme de deviz/ articolelor comasate, detaliate 

pentru toate elementele componente ale obiectului? 

   

7 Centralizatorul de cheltuieli pe obiectiv  de investiţie (formular F1), 

Centralizatoarele cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte ( Formularele 

F.2), Listele cu cantitățile de lucrări pe categorii de lucrări (Formularele F.3), 

Lista cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări ( 

Formularul F.4), sunt corelate între ele și cu Devizul General și Bugetul 

proiectului? Formularele F.1, F.2, F.3, F.4, Devizul general sunt completate 

corect conform prevederilor Ordinului 863/2008 și HG 28/2008?  

   

NOTA: Pentru fiecare criteriu se va bifa DA sau NU. În cazul în care se bifeaza cu NU, se cer clarificări.    

CONCLUZII: PT este considerat  conform/neconform  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Grila de verificare Tehnico Financiară fişe de proiecte POR – criterii generale şi punctaje 

Nr. crt. Criteriul de evaluare tehnico - financiară Punctaj minim Punctaj maxim 

1.  Concordanţa cu Strategia de Dezvoltare locală a Municipiului Râmnicu Sărat şi alte 

strategii locale, regionale, naţionale 

10 20 

1.1 Complementaritatea justificată în aplicaţie cu o fişă de proiect FSE (POCU) 5 10 

1.2 Relevanţa privind implementarea indicatorilor prevăzuţi în SDL Rm. Sărat 5 10 

2.   Contribuţia proiectului la realizarea obiectivelor specifice priorităţilor de investiţii din 

SDL (corespondenţa cu matricea, anexa a SDL) 

10 20 

2.1 Contribuţia proiectului la atingerea ţintelor/indicatorilor de program 5 10 

2.2 Contribuţia proiectului la atingerea ţintelor/indicatorilor  din SDL Rm. Sărat 5 10 

3.   Calitatea, maturitatea şi sustenabilitatea proiectului – gradul de implementare a SDL 15 30 

3.1 Calitatea documentaţiei tehnico-economice 5 10 

3.2 Bugetul proiectului 5 10 

3.3 Gradul de pregătire/maturitate a proiectului 5 10 

4.   Respectarea principiilor pentru dezvoltare durabilă, egalitate de şanse, egalitate de gen, 

nediscriminare 

10 20 

4.1 Proiectul prevede măsuri de accesibilizare a clădirilor și a spațiului public urban pentru persoanele 

cu dizabilităţi 

3 6 

4.2 Proiectul prevede și alte măsuri pentru asigurarea egalității de șanse, de gen și nediscriminarea (față 

de cele de pct. 4.1) 

3 6 

4.3 Proiectul prevede măsuri de adaptare la schimbările climatice, la prevenirea și gestionarea riscurilor 2 4 

4.4 Proiectul prevede măsuri care conduc la utilizarea eficientă a oricăror resurse (energie electrică, 

apă, combustibil, aer, timp etc) 

2 4 

5.   Capacitate financiară şi operaţională a solicitantului 5 10 

5.1 Capacitatea financiară pe ultimii 4 ani ai solicitantului şi partenerilor dacă este cazul 3 6 

5.2 Capacitatea operaţională justificată prin experienţa în proiecte similare (POR, REGIO) 2 4 

TOTAL PUNCTAJ  50 100 
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R  O  M  Â  N  I  A  

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE  

C A B I N ET UL  M I N I S T R UL U I  

       
 
 
 

A  V  I  Z    
Nr. _________ din_______________ 

 
 

 
 Urmare adresei nr. _______________ a Unităţii Administrativ 

teritoriale_____________________ prin care se solicită Avizul favorabil pentru 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________ 

în baza documentaţiei depusă de __________________________________ 

s-a analizat din punct de vedere al necesităţii şi oportunităţii realizarea lucrărilor investiţionale şi 

includerea acestora în Programul Operaţional Regional 2014-2020.  

 În urma analizării documentaţiei depuse se emite/nu se emite Avizul favorabil. 
 

Avizul nu a fost acordat  deoarece:.................. 

[se completează doar în caz de respingere] 

Recomandări:............... 

[dacă este cazul] 

 
 
 

M IN ISTRU,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chestionar privind Baza materială 

(Anexă la cererea de eliberare a avizului MENI) 
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Unitatea de învăţământ:… …………………..……………………..…………..    Codul SIRUES …………… 

Judeţul:………….  Oraşul/comuna:……………….   Satul:……………… str. ……………………..nr. …… 

 

 

Şcoală/unitate cu personalitate juridică                              Unitate de învăţământ arondată 

(se bifează varianta corespunzătoare) 

 

 

1. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND UNITATEA (încercuiţi varianta de răspuns corespunzătoare unităţii dvs.) 

1.1 Încercuiţi cifra corespunzătoare tipului unităţii dvs. de învăţământ: 
0. Creşă 
1. Grădiniţă 
2. Şcoală cu clasele I-IV 
3. Şcoală cu clasele I-VIII 
4 Şcoală de Arte şi Meserii 
5. Liceu / colegiu naţional 

 6. Grup şcolar 
 7. Şcoală profesională 
 8. Şcoală postliceală 
 9. Unitate de învăţământ 
special 
 10. Alte 

 

1.2 În cazul liceelor, încercuiţi filierele acestuia: 
1. filieră teoretică 
2. filieră tehnologică 

  3. filieră vocaţională 

 

1.3 În cazul filierei tehnologice : 

      A) Domenii de pregătire profesională: 1. ....................................................... 

                     2. ....................................................... 

B) Calificări profesionale: 

 

1. 
.............................................................................................................................................
.. 

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

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

 2 . 
............................................................................................................................................. 

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

1.4 Încercuiţi toate nivelurile de învăţământ din unitatea dvs.: 
  0. ante-preşcolar 1. preşcolar  2. primar   3. gimnazial  4..liceal  5 postliceal.   6. 
profesional   

1.5 Menţionaţi dacă în şcoală funcţionează clase cu predare simultană      1. DA 2. NU 

1.6 Număr de schimburi pe zi:  ………….. 
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2. INFORMAŢII PRIVIND EFECTIVELE DE ELEVI DIN UNITATEA ŞCOLARĂ 

2.1. Clase/grupe de elevi/copii, pe niveluri de învăţământ  

 

 Număr de clase 
(grupe) 

Număr de elevi 
(copii) 

- înv. ante preşcolar   

- înv. preşcolar   

- înv.primar    

- înv.gimnazial   

- înv.liceal    

- înv.profesional    

- înv.postliceal   

 

3. BAZA MATERIALĂ  

3.1 INFORMAŢII PRIVIND CONSTRUCŢIA 

3.1.1 Număr  total  de  clădiri:   …………. 

(Clădirile unităţilor de învăţământ au ca principală destinaţie utilizarea lor ca “spaţiu de învăţământ”, ele 
găzduind, pe lângă sălile de clasă, şi celelalte spaţii ale unităţii. În cazul unei unităţi cu una sau mai multe clădiri 
de acest fel, la rubricile corespunzătoare vor fi completate toate categoriile de informaţii solicitate, pentru 
fiecare clădire în parte. Dacă unitatea dvs. are şi construcţii distincte cu destinaţie specială -săli de sport, 
internate, cantine, ateliere şcolare - informaţiile privitoare la acestea vor fi completate pentru fiecare din acest 
tip de clădire, la rubrica potrivită.)  

 

3.1.2 Informaţii privind construcţia, pe fiecare clădire clădire 
A 

clădire 
B 

clădire 
C 

clădire 
D 

Clădire….  

1) Destinaţia clădirii1:  1.spaţii de învăţământ  2.cămin  
3.cantină 4.ateliere şcolare   5. 
bibliotecă 6. spaţii cazare cadre 
didactice 7. sală sport 8. teren sport 

     

2) Anul construcţiei       

3) Număr de nivele (subsol, demisol, parter, etaje)2      

4) Suprafaţă construită (mp)      

5) Suprafaţa desfăşurată (mp)3      

6) Clădire monument istoric           1. Da        2. Nu           3.Nu ştiu      

                                                 
1
 Completaţi în dreptul fiecărei clădiri (notată generic prin “A”, “B”, ... “E”) cifra reprezentând destinaţia (utilizarea) de bază a 

acesteia.  
2
 Pentru fiecare clădire se va înscrie varianta adecvată nivelelor acesteia, utilizând următorul tip de notare: P, S+P, S+P+1E, 

S+P+2E etc. 
3
 Suprafaţa desfăşurată se determină prin înmulţirea suprafeţei construite cu numărul de niveluri ale clădirii (inclusiv 

subsol, demisol sau mansardă). Suprafaţa construită este reprezentată de suprafaţa proiecţiei pe teren a formei geometrice a 

clădirii. 
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7) Materiale de     
construcţie pentru: 
(completaţi, pentru fiecare 
clădire, cifra 
corespunzătoare 
materialului, ales din lista 
prezentată) 

pereţi 
1.chirpici   2.lemn   3.zidărie 
de cărămidă sau înlocuitori  
4.beton  

     

planşee sau 
tavane 

1.lemn     2.beton    3.profile 
metalice cu bolţişoare de 
cărămidă   4.alte 

     

învelitoare 
acoperiş 

1.stuf   2.şiţă (lemn)   3.ţiglă 
sau olane  4.tablă  5.carton 
asfaltat  6.terase 

     

8) Spaţiul de învăţământ  
(număr săli) săli de clasă 

Total, din care:      

   - în spaţii improvizate      

laboratoare şi 
cabinete 
şcolare 

Total, din care::      

   - în spaţii improvizate      

9) Sala de sport - având destinaţia iniţială de sală de sport      

- care funcţionează în spaţiu improvizat      

10) Ateliere şcolare  număr de ateliere      

 suprafaţă totală a încăperilor      

11) Cămin Număr locuri      

12) Cantină Număr locuri / serie      

3.2 INFORMAŢII PRIVIND TERENUL 

3.2.1 Suprafaţa totală de teren deţinută de unitatea de învăţământ (mp):   ……………  .    din care: 
    

- suprafaţă construită:              ……………       

- curte:                    …………… 

- aferentă loturilor agricole (dacă este cazul):  …………… 

- utilizată ca bază sportivă:           …………… 

 

3.3. INFORMAŢII PRIVIND UTILITĂŢILE 

 

3.3.1 Apă şi/sau canalizare: : 1. din reţeaua stradală  2.  din fântână     3. nu există 

 

3.3.2 Closet:   1. cu apă curentă 2. latrină uscată vidanjabilă 3. latrină uscată nevidanjabilă 
3. nu există  

 Dacă există, precizaţi numărul de cabine:  total: ……… în stare corespunzătoare: ……………. 

3.3.3 Sistem de  încălzire :     1. sobe cu combustibil solid (lemne şi cărbuni)   2. sobe cu gaze ;  3. 
încălzire centrală cu combustibil lichid 4. încălzire centrală cu combustibil gazos;  5. reţea de 
termoficare                                         6. centrală termică 
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DESCRIEREA INTERVENTIILOR        

FUNCŢIUNI CLĂDIRI Scoală 
Ateliere 
şcoală 

Cămin Cantină 
Spaţii cazare 

cadre didactice 
Bibliotecă 

Sala 
Sport 

Terenuri 
Sport 

A. Clădiri existente (inclusiv extindere) 

a. Tipul intervenţiei *)         

b. Suprafata totală propusă prin 
proiect (inclusiv suprafaţa 
reabilitată din surse proprii până 
la depunerea cererii de 
finanţare pentru POR) 

                

c. Număr elevi ce vor beneficia 
de rezultatele proiectului 

        

B. Clădiri noi (campusuri preuniversitare) 

Principalele caracteristici 
tehnice ale noii construcţii** 

                

1. STRUCTURA 

1.1 Fundaţii                 

1.2 Suprastructura                 

1.3 Demolări                 

1.4 Alte lucrări                 

2. ARHITECTURA 

2.1 Acoperiş                 

2.2 Tâmplărie exterioara                 

2.3 Finisaje exterioare                 

2.4 Compartimentări                  

2.5 Tâmplărie interioară                 

2.6 Finisaje interioare                 

2.7 Pardoseli                 

2.8 Alte lucrări                 
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3. INSTALAŢII ELECTRICE 

3.1 Interioare                 

3.2 Branşamente                  

4. INSTALAŢII DE INCALZIRE  

4.1 Centrala termică                 

4.2 
Reţea distribuţie 
încălzire 

      
          

4.3 Corpuri de încălzit                 

4.4 Branşamente de gaz                 

4.5 
Alte sisteme de 
încălzire 

      
          

5. INSTALAŢII SANITARE 

5.1 Alimentare cu apa                 

5.3 Instalaţii sanitare                 

5.4 Canalizare                 

          

*) C+R - consolidare si reabilitare        

 D+R - demolare şi reconstrucţie        

 C+R+E - consolidare, reabilitare si extindere       

 RK - reparaţii capitale         

**) Se va completa cu DA/NU       

          

          

 SEMNĂTURI:         

          

 REPREZENTANT UAT ORAŞ/MUNICIPIU  REPREZENTANŢI UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT    

          

          

 
  

 



ANEXA 12  

Ghidul solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelurilor de proiecte 

POR lansate de Asociatia Gal Sus Ramnicul 

 

 
 

Model P – Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal 
 
Pentru cererea de finanţare cu titlul (completați cu titlul complet al cererii de finantare) din care această declaraţie 
face parte integrantă, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 9, Prioritatea de 
investiții 9.1,  apelul de proiecte nr. (completati cu nr. apelului de proiecte): 

 
(Această declarație se completează de către reprezentanții legali ai solicitantilor de finanțare. După completare, se 
semnează olograf de către cei anterior menționați, iar ulterior, reprezentantul legal al solicitantului de finantare o va 
semna cu semnătură electronică extinsă pentru conformitatea cu originalul și o va incărca in  MYSMIS la depunerea 
cererii de finanțare. 
 

CONSIMŢĂMÂNT 
Subsemnatul / Subsemnata ……………………………………………………………………, CNP…………………………., posesor/posesoare 
a ………CI …………………………….seria………………….…………..nr ………………………., domiciliat / ă în 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………., e-mail 
……………………………………………………………………………, telefon ………………………………………… în calitate de persoană fizică și 
reprezentant legal* al : 
*(daca este cazul, se vor completa toate entitățile juridice la care deține calitatea respectivă și datele acestora de 
identificare, CUI/CIF, adresă sediu social) 
 
declar prin prezenta că sunt de acord ca OI din cadrul ADR……………….. și/sau Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice (MDRAP) să fie autorizat prin compartimentele de specialitate ale OI/AMPOR responsabile cu 
evaluarea, selecție și contractarea cererii de finanțare cu titlul ……………….., cod SMIS ………………….depusă în cadrul 
apelului de proiecte cu nr …………………, să proceseze datele mele personale/ale entității juridice pe care o reprezint, 
în cadrul activității de evaluare, selecție și contractare, în baza Regulamentului UE 679/2016 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor 
date și de abrogare a Directivei 95 / 46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și prelucrarea, 
stocarea / arhivarea datelor conform normelor legale incidente.  

 
De asemenea, prin prezenta sunt deacord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul mai sus menționat, 
cu furnizarea datelor personale, precum și cu accesarea și prelucrarea acestora în bazele de date publice cu scopul 
realizării verificărilor presupuse de ghidul specific aplicabil, acordând inclusiv dreptul OI/AMPOR de a utiliza datele 
disponibile în baze de date externe în scopul identificării și calculării indicatorilor de risc în procesul de evaluare, 

selecție și contractare a cererii de finanțare cu titlul ……………….., cod SMIS …………………., 
 
Declar că am luat la cunoștință de drepturile mele conferite de Regulamentul UE 679 / 2016, inclusiv  despre 
drepturile pe care subiecţii datelor cu caracter personal le deţin, dreptul la acces la date, dreptul la ștergerea datelor 
(“dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul la 
rectificare în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
 
Modalitatea prin care solicit să fiu contactat în scopul furnizării de informații este sistemul electronic MYSMIS și/sau 
adresa de email …………………..,și/sau fax …………………………. 
 
Declar că am înțeles această declarație de consimțământ, că sunt de acord cu procesarea datelor mele personale 
prin canalele de mai sus în scopurile descrise în această declarație de consimțământ.  
 
NUME SI PRENUME  ……………………………………… 
DATA   ……………………………………… 
SEMNĂTURA  ……………………………………… 
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Indicator Definiție Unitate de 
măsură 

Sursa datelor 

Persoane care trăiesc în 
zone urbane unde s-au 
implementat strategii 
integrate de dezvoltare 
locală /nr. persoane - 
1S46 

Numărul de persoane care trăiesc în zone urbane 
unde s-au implementat strategii integrate de 
dezvoltare locală. 
 
 

Persoane Strategia de Dezvoltare Locală 

Spații deschise create 
sau reabilitate în zonele 
urbane –CO38 

Suprafața spațiilor/terenurilor supuse 
intervențiilor prin proiect. Include zonele verzi, 
piețe publice, scuaruri, părculețe, locuri de 
joacă pentru copii, facilități pentru activități 
sportive și recreaționale (ex. terenuri de sport, 
etc.), precum și  străzile urbane create, 
modernizate, reabilitate prin proiect.   

Metri pătrați  Documentația tehnică a 
proiectului (DALI, SF, PT) 

Clădiri publice sau 
comerciale construite 
sau renovate în zonele 
urbane –CO391 

Suprafața clădirilor pentru activități educative, 
culturale și recreative, etc. construite/ 
reabilitate/modernizate prin proiect. 

Metri pătrați  Documentația tehnică a 
proiectului (DALI, SF, PT)  

 
 

                                                 
1 Definitie standard a indicatorului conform Regulamentului CE (în cazul PI 9.1, indicatorul se referă doar la clădiri publice – a se vedea Anexa  - Descrierea 
indicatorilor, la prezentul ghid) 
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Model D - Declaraţia privind realizarea de modificări pe parcursul procesului de verificare 

 

Subsemnatul … posesor al CI seria … nr. …, eliberată de emitent,  CNP nr …, eliberat de …, în 
calitate de reprezentant legal(funcţie) al … (completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante), 
cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de Codul Penal, declar pe propria răspundere pe 
parcursul procesului de verificare pentru cererea de finanțare au  intervenit modificări asupra 
următoarelor aspecte: 

 Modificare reprezentant legal 

 Modificare acte constitutive 

 Modificare asupra documentelor anexate la cererea de finanțare privind dreptul de 
proprietate/concesiune/administrare ce pot afecta eligibilitatea și implementarea 
proiectului, de exemplu acte adiționale la contractele de concesiune 

 Bugetul proiectului 

 Devizul general 

 Declarația de eligibilitate 

 Declarația de angajament 

 Declarația privind eligibilitatea TVA 

 Declarația privind implementarea în parteneriat a proiectului 

În acest sens, anexez următoarele documente: 

 

 Modificări acte constitutive 

 Extrase de carte funciară actualizate  

 Declarații actualizate 

 Alte documente 

 

Data: Semnătura: 

Nume, prenume 

Semnătura reprezentantului legal al 
solicitantului 

 



ANEXA 15 

BUGETUL FIŞEI DE PROIECT corelare categorii/subcategorii MYSMIS                                                                                                                                                                                                                    

  

Ajutor 
de stat 

Cost 
Total 
fără 
TVA 

TVA 
Cost 
total 

Valoare 
eligibilă 
fără TVA 

TVA 
eligibilă 

Total 
eligibil 

Valoare 
neeligibil

ă fără 
TVA 

Valoar
e TVA 
neeligi

bilă 

Total 
neeligi

bil 

Catego
rie My 
SMIS 

Subcategori
e My SMIS 

DA/NU     
4=2+

3 
    7=5+6     10=8+9 

  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului 12  

1.1 cheltuieli pentru amenajarea terenului       0     0     0 12 38 

1.2 cheltuieli cu amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la 
starea iniţială 

      0     0     0 
12 39 

Total Capitol 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Capitolul 2 - - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului  
13  

2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului 

 
          

13 40 

Total Capitol 2 
          

  

Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică 

 

          

14  

3.1 Studii de teren        0     0     0 14 42 

3.2 Taxe pentru obținerea  de avize, acorduri și autorizații 
      0     0     0 

14 43 

3.3 Proiectare și inginerie       0     0     0 14 44 

3.4 cheltuieli pentru consultanță  
      0     0     0 

14 45 

3.5. cheltuieli cu asistență tehnică  
      0     0     0 

14 46 

3.6 cheltuieli aferente managementului de proiect 
   0   0   0 

9 21 
22 

Total Capitol 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază 15  

4.1 cheltuieli pentru construcții și instalații       0     0     0 15 53 



ANEXA 15 
4.2. Dotări (se includ utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu 
si fara montaj, dotari) 

      0     0     0 
15 54 

4.3 Active necorporale           15 55 

Total Capitol 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Capitol 5 -  Alte cheltuieli    

5.1. Organizare de şantier 
          

16  

5.1.1 cheltuieli pentru lucrări de construcții și instalații aferente 
organizării de șantier 

      0     0     0 
16 57 

5.1.2 cheltuieli conexe organizării de șantier       0     0     0 16 58 

5.2 Cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe 
      0     0     0 

16 59 

5.3.  Cheltuieli diverse si neprevazute       0     0     0 16 60 

Total Capitol 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Capitolul 6 Cheltuieli de informare și publicitatea  8  

6.1 Cheltuieli de informare și publicitatea pentru proiect, care rezultă 
din obligațiile beneficiarului 

                    
8 17 

 
 

6.2 Cheltuieli de promovare a obiectivului de investiţie/produsului/ 
serviciului finanţat 

          
 18 

Total Capitol 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Capitolul 7 Cheltuieli cu auditul financiar extern  pentru proiect 7  

7.1 Cheltuieli cu auditul  financiar extern pentru proiect                     7 15 

Total Capitol 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

 Total general 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Bugetul fişei de proiect va fi corelat cu informatiile cuprinse in cadrul devizelor aferente celei mai recente documentatii  (SF/DALI/PT/Contract de 
lucrari încheiat) anexate la dosarul fişei de proiect. 


	Anexa 1 - Fisa de proiect
	Anexa 2 - Declaratia de eligibilitate
	Anexa 3 - Declaratia de angajament
	Anexa 4 - Lista de echipamente lucrari servicii
	Anexa 5 - Declaratie privind eligibilitatea TVA
	Anexa 6 - Notă privind incadrarea în standardele de cost
	Anexa 7 - Acord de Parteneriat
	Anexa 8 -Contract finanţare. Conditii specifice AP 9 
	Anexa 9 - Tabel centralizator numere cadastrale obiective de investitie
	ANEXA 10-CRITERII MINIME DE ELIGIBILITATE
	Anexa 11 - Model O - Aviz oportunitate investitie MEN, cererea, chestionarul de obtinere a avizului MEN
	Anexa 12 - Model P - Consimtamant prelucrarea datelor cu caracter personal 
	Anexa 13 -Descrierea indicatorilor AP 9
	Anexa 14 - Declaratia privind realizarea de modificari pe parcursul procesuluil de verificare
	Anexa 15 - Bugetul Fisei de Proiect

