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Sinteza modificărilor GS 8.3 A persoane vârstnice 
Anexa la referatul de aprobare nr.  23923/13.03.2018 

 
 

Nr. 
Crt 

Ghidul solicitantului  
 

Modificari/Completari 
Martie  2018 

  
1.6. Rata de cofinanțare acordată in cadrul prezentului apel de proiecte 

 

1  
Rata cofinanţării se referă la contribuţia în bani a U.E., a bugetului de stat 
şi a solicitantului de finanţare, la valoarea eligibilă a proiectului.  În afara 
valorii eligibile a proiectului, orice altă cheltuială constituie cheltuială 
neeligibilă şi va fi suportată de solicitantul de finanţare.  
Ratele de cofinanţare din valoarea eligibilă a proiectului, sunt: 
Rata cofinanţării FEDR (U.E.): maxim 85 % din total eligibil 
Rata cofinanţării Buget de Stat: maxim 13 % din total eligibil 
Rata cofinanţării beneficiar: minim 2 % din total eligibil 
 

 
1.6. Rata de cofinanțare acordată in cadrul prezentului apel de proiecte 
Rata cofinanţării se referă la contribuţia în bani a U.E., a bugetului de stat şi 
a solicitantului de finanţare, la valoarea eligibilă a proiectului.  În afara 
valorii eligibile a proiectului, orice altă cheltuială constituie cheltuială 
neeligibilă şi va fi suportată de solicitantul de finanţare.  
Ratele de cofinanţare din valoarea eligibilă a proiectului, sunt: 
• Pentru solicitanţii de drept public:   
Rata cofinanţării FEDR (U.E.): maxim 85 % din total eligibil 
Rata cofinanţării Buget de Stat: maxim 13 % din total eligibil 
Rata cofinanţării beneficiar: minim 2 % din total eligibil 
• Pentru solicitanţii de drept privat (dacă participă la finanțare): 
Rata cofinanţării FEDR (U.E.): maxim 85 % din total public 
Rata cofinanţării Buget de Stat: maxim 15 % din total public 
Rata cofinanţării beneficiar: minim 2 % din total eligibil 
 

  
4.2. Anexele la momentul contractării cererii de finanţare 

 

2 5. Certificat de atestare fiscală, referitor la obligațiile de plată la 
bugetul local și bugetul de stat,  
 
         Certificatul de atestare fiscală trebuie să fie în termen de 
valabilitate. 
         În cazul parteneriatelor toţi membrii parteneriatului vor prezenta 
acest document. 
         În cazul în care solicitantul are debite, va solicita detalierea 
acestora în certificatul de atestare fiscală. În cazul în care solicitantul are 
debite, acestea nu vor depăşi 1/12 din suma datorată la bugetul de stat, 
în ultimele 12 luni, sau 1/6 din suma datorată bugetului local în ultimele 
şase luni. 

5. Certificat de atestare fiscală, referitor la obligațiile de plată la 
bugetul local și bugetul de stat,  
 
         Certificatul de atestare fiscală trebuie să fie în termen de valabilitate 
şi trebuie să dovedească faptul că solicitantul a achitat obligaţiile de plată 
nete către bugetul de stat și respectiv bugetul local în ultimul an 
calendaristic / în ultimile 6 luni, în cuantumul stabilit de legislaţia în 
vigoare. 
În cazul parteneriatelor toţi membrii parteneriatului vor prezenta acest 
document. 

 


