Pregătirea documentelor pentru
depunerea proiectelor pe
POR 2014 - 2020:
completarea cererii de finanțare și
a anexelor aferente
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest
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II. Completarea Cererii de finanțare
III. Anexe obligatorii la Cererea de finanțare
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I. Depunerea Cererii de Finanţare
NOU

FORMAT ELECTRONIC

FORMAT TIPĂRIT

Regulă generală – transmitere
online prin aplicația MySMIS

La sediul ADR Vest (dacă
aplicația MySMIS nu va fi
disponibilă)

Ø completarea datelor obligatorii
de identificare ale solicitantului
și proiectului propus spre
finanțare
Ø încărcarea în format electronic
a Cererii de Finanțare, cu toate
documentele anexate

NOU

Ø 1 exemplar original în
format tipărit din Cererea
de finanțare + anexe
Ø CD – cu forma scanată a
cererii de finanțare,
inclusiv anexele acesteia
DALI/SF numai în format
electronic pe CD
3

FORMAT ELECTRONIC
Este obligatorie semnătura
electronică a
reprezentantului legal,
certificată în conformitate
cu prevederile legale în
vigoare!

FORMAT TIPĂRIT -

criteriu de eligibilitate

Este obligatorie semnătura
reprezentantul legal al solicitantului
(sau persoana împuternicită) și
ștampila instituției în partea de jos a
fiecarei pagini
Reprezentantul legal va semna în nume
personal:
Ø Certificarea aplicației
Ø Declarațiile solicitate în nume
personal
Nerespectarea acestei prevederi va
conduce automat la respingerea cererii
de finanţare
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FORMAT ELECTRONIC

FORMAT TIPĂRIT

Dosarul cererii de
finanțare (inclusiv toate
anexele) se va încărca
electronic prin aplicația
MySMIS

Dosarul original al cererii de finanțare,
inclusiv anexele, se va aranja în
conformitate cu Opisul, apoi se va
numerota, semna, ștampila și
îndosaria
Coletul se va sigila și va conține toate
datele de identificare ale solicitantului
și ale proiectului

Nedepunerea/ depunerea incompletă a unui document
obligatoriu la momentul solicitat conduce automat la respingerea
cererii de finanțare
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Necompletarea tuturor
rubricilor din Cererea de
finanțare

Nerespectarea
modelului standard al
Formulatului Cererii de
finanțare (Anexa 10.6 la
Ghidul solicitantului. Condiții
de accesare a fondurilor)

POR 2014 - 2020 =
RESPINGERE
PROIECT
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II. Completarea Cererii de finanțare
Opisul – la momentul depunerii CF
NOU

Opisul va fi
pagina 1, iar
paginile care
urmează vor fi
numerotate de
la 2 la n

Se va respecta
Modelul
standard al
Opisului –
Model A –
criteriu de
eligibilitate
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Modificarea
modelelor standard
(eliminarea,
renumerotarea
secţiunilor,
anexarea
documentelor
suport în altă
ordine decât cea
specificată) va
conduce la
respingerea cererii
de finanţare

La momentul contractării se va completa un alt model de opis, anexânduse la final modificările la documentele depuse inițial, precum și alte
documente solicitate la acel moment prin ghidul general și ghidurile
specifice.
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Formatul cererii de finanțare (Anexa10.6 la Ghidul
general al solicitantului) conține informații necesare
pentru completarea acesteia – Model aplicabil tuturor
priorităților de investiții

Vă rugăm consultați grilele de verificare a conformităţii
administrative şi eligibilităţii și grilele de evaluare
tehnică și finaciară din cadrul ghidurilor specifice
fiecărui apel de proiecte.

9

Cererea de Finanţare (CF)
0. Informații privind apelul de proiecte
1. Informaţii privind AFN solicitată
2. Informaţii privind Solicitantul
3. Proiectul
4. Concordanţa cu politicile UE şi legislaţia naţională
5. Finanțarea proiectului
6. Certificarea Cererii de Finanţare
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CF - Informaţii privind apelul de proiecte
ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE
Se completează de către Organismul Intermediar/Organismul la care se depune cererea de
finanțare în conformitate cu prevederile Ghidului general și ale Ghidurilor specifice
Organismul intermediar pentru POR – Agenţia pentru Dezvoltare Regională … se va completa
denumirea completă a agenţiei /sau cu numele complet al organismului la care se va depune
cererea de finanțare în conformitate cu prevederile Ghidului general și ale Ghidurilor specifice
Nr: numărul de înregistrare la registratura
ADR-OI

Înregistrate de:

Cod SMIS: numărul de înregistrare în SMIS

Semnătura

prenume nume, funcţia persoanei responsabile cu
înregistrarea cererii de finanţare

Se completează de
către ADR Vest

Data
Data înregistrării Cererii de finanţare în SMIS,
format zz/ll/aaaa
TITLUL PROIECTULUI:

0.

Completaţi cu litere de tipar, maxim 300 de caractere. Titlul
trebuie să fie sugestiv pentru proiect.

INFORMAȚII PRIVIND APELUL DE PROIECTE

Numărul apelului de proiecte

Completaţi cu denumirea completă a apelului de proiecte în
cadrul căruia se solicită finanțarea

Axa prioritară 2014-2020

Completaţi cu denumirea completă a axei prioritare în cadrul
căreia este lansat apelul de proiecte
Completaţi cu denumirea completă a priorității de investiții în
cadrul căreia este lansat apelul de proiecte

Prioritatea de investiții POR
2014-2020

1. INFORMAŢII PRIVIND TIPUL ASISTENŢEI FINANCIARE
NERAMBURSABILE S OLICITATE
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)
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2. Informaţii privind solicitantul
2.1 Solicitantul

Denumirea solicitantului

Completaţi cu denumirea completă a solicitantului, aşa cum apare
în actele constitutive

Codul de înregistrare fiscală
Codul unic de înregistrare

Completaţi doar pentru solicitant societate comercială

Nr. registru asociații și
fundații (dacă este cazul)

Completaţi doar pentru solicitanții pentru care se aplică

Adresa sediului solicitantului Completaţi cu adresa poştală a sediului principal
Email
Tipul solicitantului

A se corela cu
informațiile din
actelele
constitutive

Completaţi cu adresa de poştă electronică generală a organizaţiei
sau a reprezentantului legal sau a persoanei de contact
□ autoritate a administrației publice centrale
□ unitate administrativ-teritorială (autoritate a administraţiei
publice locale)

Nu se
completează de
APL

□ unitate administrativ-teritorială (autoritate a administraţiei
publice locale) desemnată lider al unui parteneriat
□ cameră de comerţ
□ asociaţie a mediului de afaceri

bifare tip
solicitant

□ societate comercială/ cooperativă
□ ADI
□ unități de cult
□ ONG
□ GAL
□ instituții publice (vă rugăm detaliați)

detaliere tip
institutie publica

□ parteneriat (vă rugăm detaliați)
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In cazul in care sunteti societate comerciala/ cooperativa, va rugam sa completati urmatoarele date:
Completati urmatoarele date, acolo unde este cazul.
Anul infiintarii: XXXX
Anul n*-2

Anul n*-1

Anul n*

Numarul mediu de salariati**

Nu se
completează de
APL

Cifra de afaceri (lei)
Profitul din exploatare (lei)
Active totale (lei)
*) n = anul fiscal pentru care au fost depuse situatiile financiare la cererea de finantare (vezi si Sectiunea
II.3. - Completarea cererii de finantare, pct. 8, din ghidul solicitantului).
**) conform datelor din situatiile financiare corespunzatoare
In cazul in care sunteti camera de comert sau asociatie care reprezinta mediul de afaceri, va rugam sa
completati urmatoarele date:
Anul infiintarii: XXXX
Anul n*-2

Anul n*-1

Anul n*

Numarul mediu de salariati**
Active totale (lei)
NOTE:
*) n = anul fiscal pentru care au fost depuse situatiile financiare la cererea de finantare. **) conform datelor
din situatiile financiare corespunzatoare

Nu se
completează de
APL
Completare
conform cartii de
identitate –
inclusiv initiala
tatalui

2.2 Reprezentantul legal al Solicitantului

Reprezentantul legal al solicitantului este persoana care are dreptul, conform actelor de constituire, sa
reprezinte organizatia si sa semneze in numele acesteia
Numele
Functia
Numarul de telefon
Numarul de fax

Completati cu prenumele si numele complet al reprezentantului legal, inclusiv
initiala tatalui, asa cum apare in cartea de identitate

Dacă anumite
secțiuni sunt
semnate de o altă
persoană decât
reprezentantul legal,
se va anexa,
mandatul special/
împuternicire pentru
semnarea acestora,
în original și valabil

Email
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2.3. Persoana de contact
Completati aceasta sectiune doar daca persoana de contact este diferita de reprezentantul legal.
Persoana de contact este persoana desemnata de Solicitant sa mentina contactul cu Organismul
Intermediar / Autoritatea de Management in procesul de evaluare si selectie a Cererii de finantare.
Numele

Completati cu prenumele si numele complet al persoanei de contact, inclusiv
initiala tatalui, asa cum apare in cartea de identitate

Se va completa
conform cartii de
identitate –
inclusiv inițiala
tatălui

Functia
Numarul de telefon
Numarul de fax
Email

2.4. Persoana responsabila cu operatiunile financiare
Numele

Completati cu prenumele si numele complet al persoanei responsabile cu
operatiunile financiare, inclusiv initiala tatalui, asa cum apare in cartea de
identitate

Functia
Numarul de telefon
Numarul de fax
Email

Se va completa
cu numele
complet al
persoanei
responsabile cu
operațiunile
financiare,
inclusiv inițiala
tatălui

2.5. Banca/Trezoreria
Denumirea bancii
(sucursalei)
Sediul bancii
Codul IBAN
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2.6 Sprijin primit in prezent sau anterior din fonduri publice
si/sau imprumuturi din partea institutiilor financiare
internationale (IFI)

Se vor prezenta
informații pentru
maxim 3 proiecte
în ordine
descrescătoare a
anului
calendaristic în
care s-a semnat
contractul de
finanțare
Se vor da detalii
despre proiectele
respective
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•

Aţi beneficiat de asistenţă nerambursabilă din POR 2007-2013?

NOU

Da
Nu
•

Dacă da, vă rugăm specificaţi următoarele informaţii pentru proiectele respective:

Da
Nu
•

Dacă da, vă rugăm specificaţi următoarele informaţii pentru proiectele respective:
Proiectele vor fi enumerate în ordinea descrescătoare a anului calendaristic în care s-a semnat
contractul de finanţare. Pentru fiecare proiect, completaţi tabelul de mai jos.

Se vor menționa
proiecte
finanțate prin
POR 2007-2013,
în ordine
descrescătoare.
ATENȚIE la
corectitudinea
informațiilor
furnizate.

Dacă este cazul
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Dacă este cazul

Criteriu de eligibilitate - Proiectul propus nu trebuie să mai fi
beneficiat de finanţare publică în ultimii 5 ani înainte de data
depunerii Cererii de finanţare, pentru acelaşi tip de activităţi
realizate asupra aceleiaşi infrastructuri/ aceluiaşi segment de
infrastructură şi nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de
finanţare
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3. Proiectul
3.1. Localizarea proiectului
Ø adresă, localitate, județ, regiune de dezvoltare
Ø Se va menţiona inclusiv nr. cadastral şi suprafaţa terenului pentru
proiectele ce prevăd lucrări de infrastructură. În cazul în care pe
terenul respectiv există mai multe construcții se va menționa care sunt
construcțiile pe care se va interveni prin proiect.
Ø Se va menționa numărul, data și tipul documentului prin care se
constituie dreptul de a realiza implementarea proiectului, în
conformitate cu prevederile ghidului general/specifice.
Se va corela exact cu documentele de proprietate, tabel
centralizator asupra nr. cadastrale, Declarația de
Eligibilitate
Ø Domeniul de activitate economică: numai în cazul solicitanților privați
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3.2 Descrierea proiectului
3.2.1. Obiectivele proiectului – criteriu de eligibilitate

Obiectivul general

Obiectivele specifice

O consecinţă a
îndeplinirii
obiectivelor
specifice

Sunt atinse ca
urmare a
realizării unei
activităţi / set de
activităţi din
cadrul proiectului

Obiective
SMART:
• formulate clar
•cuantificabile
•în strânsă corelare
cu activităţile şi
rezultatele
prevăzute a se
realiza / obţine
• a nu se confunda
cu indicatorii
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NOU

3.2.2. Date generale privind investiţia propusă prin proiect
Ø Se vor prezenta pe scurt activităţile investiţiei – ce se dorește a
se realiza prin proiect
Ø Activitățile se vor corela cu datele din cadrul documentaţiei
tehnico-economice, fără a se detalia specificaţiile tehnice ale
echipamentelor
Ø În cazul proiectelor în parteneriat se va specifica şi care este
rolul fiecărui partener în implementarea proiectului

20

3.2.3. Contextul proiectului – criteriu de evaluare tehnică și financiară
Ø Se va descrie contextul economic, social, demografic în care se va
implementa proiectul (informații relevante pentru investiția propusă)
Ø Se va face referire şi la documentele strategice relevante în
implementarea proiectului
Ø Informațiile prezentate vor fi bazate pe studii și date statistice
recente
Ø Se va descrie modul în care proiectul relaţionează/se încadrează/
răspunde
• unei strategii naţionale în domeniu
• altor proiecte finanţate din fonduri publice/private în regiune/
judeţ
• strategiei locală de dezvoltare
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NOU

ATENȚIE
POR 2014-2020 se axează pe proiecte integrate, care
să multiplice efectele de dezvoltare.
Pentru anumite tipuri de proiecte încadrarea în
strategii este obligatorie, pentru altele se va acorda
punctaj suplimentar – a se consulta Ghidul general
POR 2014-2020
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3.2.4. Justificarea necesităţii implementării proiectului – criteriu de evaluare
tehnică și financiară
Ø Se va descrie modul în care proiectul propus va răspunde unei anumite nevoi
sau probleme. Se va justifica oportunitatea proiectului.
Ø Informațiile vor fi corelate cu obiectivele și contextul proiectului.
Ø Informațiile prezentate vor fi bazate pe studii și date statistice recente
Se vor consulta Ghidurile specifice și criteriile din grilele de
evaluare tehnică și financiară specifice

3.2.5. Potenţialii beneficiari ai proiectului
Ø Se vor cuantifica grupurile/ entitățile care vor beneficia de rezultatele
proiectului, direct sau indirect pe baza unor informații concrete
Ø Se va prezenta modul în care au fost/ vor fi consultați/ implicați în conceperea,
dezvoltarea și implementarea proiectului
Ø Informațiile prezentate vor fi bazate pe studii și date statistice recente
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NOU

În cadrul POR 2014-2020 este suficientă
depunerea SF/DALI

3.2.6. Gradul de pregătire al proiectului – criteriu de evaluare
tehnică și financiară
Se va preciza stadiul
Ø obținerii avizelor şi acordurilor solicitate prin CU
Ø obținerii AC
Ø gradului de pregătire a proiectului tehnic
Ø lansării în SEAP a anunțului de atribuire
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3.2.7. Activităţile proiectului
Ø Prezentarea cronologică, detaliată a activităţilor din proiect;
NOU

I.

Nu se va menţiona durata acestor activităţi.

Activităţi realizate înainte de depunerea Cererii de finanţare

I.1 Activitatea de pregătire a proiectului (pregătire Cerere de
finanțare și documentație tehnico economică și/sau Plan de
afaceri și/sau Plan de marketing și alte documente solicitate
prin Ghidul General precum și prin Ghidurile specifice)
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II. Activităţi ce se vor realiza după depunerea Cererii de
finanţare
II.1 Activitatea de obținere avize/acorduri/AC, dacă este
cazul
II.2 Activitatea de pregătire a PT, dacă este cazul
II.3 Încheierea contractului de finanțare
II.4 Activititatea de pregătire a documentațiilor de
achiziție precum și încheierea contractelor cu operatorii
economici
II.5 Activitatea de monitorizare a contractelor de
achiziție încheiate

Se va corela
secțiunea 3.2.9
Achiziții

Se va corela cu
informațiile din
studiile de
specialitate si din
SF/DALI

II.6 Realizarea lucrărilor de construcție, unde este cazul
II.7 Achiziție dotări
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II.8 Prestarea serviciilor de asistență tehnică
și dirigenție de șantier
II.9 Activitatea de raportare în cadrul
proiectului
II.10 Activitatea de solicitare de cerere de
plată și/sau rambursare a cheltuielilor
proiectului
II.11 Activitatea de informare și publicitate în
cadrul proiectului
II.12 Auditarea proiectului, dacă este cazul

Se va corela cu
secțiunea 3.9
Informare și
publicitate și cu
Manualul de
identitate vizuală
aferent POR
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3.2.8 Calendarul activităţilor proiectului
Ø Se vor corela informaţiile cu cele de la secțiunile 3.2.6 Gradul de pregătire al
proiectului, 3.2.7 Activităţile proiectului, 3.2.9 Achizițiile derulate în cadrul
proiectului, 3.4 Durata de implementare a proiectului, 3.9 Informare şi
publicitate, precum și cu Graficul de realizare a investiției din SF/DALI
Ø Termene realiste - a se ţine cont de perioadele de iarnă pentru lucrări de
construcţii, de durata procedurilor de achiziții
Ø A se ține cont de tipul obiectului investiției (școala, spital, centru social,
drumuri)
Nr.
Crt.

Anul 1
Activitatea

Responsabil

Luna 1*

Luna 2 Luna..

Anul n
Luna 12 Luna 1 Luna 2 Luna ... Luna 12

I. Activităţi realizate înainte de depunerea cererii de finanţare
Activ. I.1
II. Activităţi ce se vor realiza după depunerea cererii de finanţare
Activ.II.1.
Activ.II.2.
...

Anul 1, luna 1 = luna în care s-a realizat prima activitate/subactivitate din cadrul proiectului
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3.2.9 Achiziţiile derulate în cadrul proiectului
Ø Atribuirea contractelor de lucrări, de furnizare şi de servicii trebuie să
respecte prevederile legislației aplicabile în domeniul achizițiilor
publice
Ø Se vor include toate contractele de achiziție atribuite și/sau
preconizate a fi atribuite pentru implementarea proiectului,
indiferent de procedura de atribuire urmată, indiferent dacă este
vorba de cheltuieli eligibile/neeligibile
ATENŢIE!
Se va corela cu secțiunile
3.2.7 Activităţile proiectului,
3.2.8 Calendarul activităţilor proiectului
5.1 Bugetul proiectului
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Ø Se vor completa 2 tabele: unul cu achiziţiile demarate/efectuate până la
depunerea cererii de finanţare şi unul cu achiziţii preconizate după depunerea
cererii de finanţare:

Nr
.
Cr
t

1.

Obiectul
contractului de
achiziție

Valoarea
contractul
ui fără
TVA (lei)

Lei

Tipuri de contracte de
achiziție publică
conform OUG 34/2006:
Ø contracte de lucrări
Ø contracte de
furnizare
Ø contracte de servicii

Data
începerii
procedurii

Data
finalizării
procedurii

Procedura urmată

Linia / liniile bugetară /
bugetare unde a fost
încadrată valoarea
contractului de achiziţie
din care pe eligibil /
neeligibil

Se va menționa
data începerii /
finalizării
procedurii de
atribuire

Tipuri proceduri de
atribuire conform OUG
34/2006:
Ø licitaţia deschisă
Ø licitaţia restrânsă
Ø dialogul competitiv
Ø negocierea
Ø cererea de oferte
Ø concursul de soluţii
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Exemplu
Nr.
Crt

Obiectul
contractului de
achiziție

Valoarea
contractului
fără TVA
(lei)

Data
începerii
procedurii

Data
finalizării
procedurii

Procedura
urmată

Linia / liniile
bugetară /
bugetare unde a
fost încadrată
valoarea
contractului de
achiziţie din
care pe eligibil /
neeligibil

Nou

1.

Nr.
Crt.

1.

Servicii de
elaborare a
documentației
tehnicoeconomice

Obiectul
contractului

Lucrări de
construcții

88.000 Lei

10.01.2016

Valoarea
estimată a
contractului
fără TVA (lei)

Data
estimată a
începerii
procedurii

.... Lei

Luna 2 de
implement
are a
proiectului

16.03.2016

Data
estimată a
finalizării
procedurii

Luna 7 de
implement
are a
proiectului

Achiziție
directă

3.1, 3.3

Cheltuielile diverse şi
neprevăzute se consideră
eligibile doar în limita a 10%
din cheltuielile pentru
execuţia de lucrări aferente
investiţiei de bază

Procedura
urmată în
conformitate
cu prevederile
legale în
vigoare

Durata estimată
a contractului

Linia/liniile bugetara/
bugetare unde a fost
încadrata valoarea estimată
a de achiziției

Licitație
deschisă

12 luni

1.2, 1.3, 2.1, 4.1, 5.1.1,
5.3

31

3.3. Managementul proiectului

Echipa de
implementar
e proiect
proprie

Monitorizează şi controlează
activitatea echipei de proiect
externă
- Necesitate strategie
monitorizare -

Se va preciza:
• numărul persoanelor
implicate, poziţia,
atribuţiile şi rolul fiecărui
membru din echipa de
proiect, experienţa
relevantă necesară pentru
rolul propus în echipa de
proiect
• Minim 2 persoane cu atribuţii
legate de managementul tehnic
şi financiar al proiectului.

Atribuțiile nu se
vor suprapune
Vor fi acoperite
toate atribuțiile
aferente
activităților din
proiect

Echipa de
implementar
e proiect
externă

Se vor preciza:
• activităţile de management
ce vor face obiectul
contractului de servicii de
management al proiectului
• modul în care veţi monitoriza
şi controla activitatea
contractantului care va furniza
servicii de management a
proiectului
32

3.3.1. Resursele materiale implicate în realizarea proiectului
Ø Se vor preciza sediul / sediile aferente activităţilor prevăzute prin
proiect, dotările, echipamentele deţinute şi utilizate pentru
implementarea proiectului
3.3.2. Parteneri implicaţi în implementarea proiectului
Ø Se va completa numai de liderul de proiect
Ø Datele completate trebuie să corespundă cu prevederile Acordului de
parteneriat şi ale Declaraţiei de angajament
Denumirea
organizaţiei partenere

Tipul organizaţiei partenere
Unitate administrativ teritorială

Mod de implicare financiar
e.g. procentul de contribuţie la
cheltuieli eligibile, neeligibile,
conexe

Mod de implicare în
implementare
e.g. derulare proceduri
de achiziţie,
participare în
managementul
proiectului
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3.4. Durata de implementare a proiectului (în luni) –
criteriu de eligibilitate
Ø Durata trebuie corelată cu informaţiile de la punctul
3.2.8 Calendarul activităţilor proiectului iar perioada
de implementare a proiectului nu poate depăşi
31.12.2023.

Data semnării
contractului de
finanţare

Data finalizării
ultimei activităţi
din cadrul
proiectului
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3.5. Indicatori
3.5.1. Indicatori POR
Indicator prioritate de
investiţii de rezultat

Valoarea indicatorului la
finalul implementării
programului (de rezultat)

...
...
Indicator prioritate de
investiţii de output

3.5.2 Indicatori de proiect

Indicator proiect
(în funcţie de ce se
realizează prin
proiect)

La finalul implementării
proiectului (de output)

...
...

...
...

NOU

Conform POR 2014-2020
Conform Ghidurilor specifice
Indicatorii de realizare comuni şi specifici POR anexa 10.1 Ghidul solicitantului. Conditii specifice
de accesare

La finalul
implementării
proiectului (de
output) și de
rezultat corelați
cu indicatorii
aferenți POR

Conform Ghidurilor specifice

Nu se acceptă identificarea și
cuantificarea a altor indicatori în afara
celor menționați în cadrul Ghidurilor
specifice
Spre deosebire de POR 2007-2013,
Indicatorii de proiect POR 2014-2020
sunt mai clari și strict monitorizați
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Exemplu (PI 5.1)

Indicator prioritate de investiţii
de rezultat

Valoarea
indicatorului
la finalul
implementării
programului (de
rezultat)

Creșterea numărului de
obiective de patrimoniu în stare
de conservare foarte bună și
bună/nr. obiectiv de patrimoniu

1

Indicator proiect (în funcţie de
ce se realizează prin proiect)

Numărul de obiective de
patrimoniu restaurate/
protejate/conservate

1

500

.... mp

Indicator prioritate de investiţii
de output

La finalul
implementării
proiectului (de
output)

Obiective de patrimoniu
cultural restaurate/nr. obiective

1

Numărul de vizitatori înainte,
respectiv după intervenţia
asupra obiectivul de patrimoniu
care beneficiază de sprijin

500

Suprafaţa restaurată/protejată/
conservată a obiectivului de
patrimoniu care beneficiază de
sprijin (mp), după caz

Creșterea numarului
preconizat de vizite la
obiectivele de
patrimoniu cultural și natural și
la atracțiile care beneficiază
de sprijin

La finalul
implementării
proiectului
(de output) și
de rezultat
corelați cu
indicatorii
aferenți POR
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3.6. Taxa pe valoare adăugată
•Organizaţia este plătitoare de TVA?
Da
Nu
Parţial (explicaţi)
3.7. Impactul asistenţei financiare nerambursabile asupra implementării
proiectului
•Asistenţa financiară neranbursabilă pe care o solicitaţi va avea rolul să
accelereze implementarea proiectului?
Da
Nu
Se va justifica răspunsul.
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•Asistenţa financiară neranbursabilă pe care o solicitaţi este esenţială
pentru implementarea proiectului?
Da
Nu
Se va justifica răspunsul.
3.8. Sustenabilitatea proiectului - criteriu de evaluare tehnică și
financiară
Ø Se va prezenta modul în care proiectul se va auto-susține financiar după
încetarea finanțării nerambursabile
Ø Se va prezenta capacitatea solicitantului de a asigura operarea,
întreţinerea şi funcţionarea investiţiei după încheierea proiectului şi
încetarea finanţării nerambursabile (entități, fonduri, activități, orizont
de timp)
NOU
Ø Anumite Ghiduri specifice solicită bugetul instituției în ultimii 3 ani
alocat investitițiilor, reparațiilor și mentenanței
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3.9. Informare şi publicitate

Autocolant pe
fiecare echipament
achiziționat

Ø Se vor prezenta activităţiile de informare şi publicitate (minim anunţ
de presă la începerea şi la terminarea proiectului cu menţionarea
rezultatelor), iar în cazul proiectelor care includ execuţia de lucrări,
măsurile obligatorii prevăzute de regulamentele specifice ale Comisiei
Europene
Ø Se vor respecta prevederile Manualului de identitate vizuală POR
Ø Se va acorda atenție pragurilor valorice ale cheltuielilor conform
Ghidurilor specifice
Informațiile se vor corela cu secțiunile 3.2.7
Activitățile proiectului, 3.2.8 Calendarul
activitățiilor, 3.2.9 Achiziții și 5.1 Bugetul
proiectului
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4. Concordanţa cu politicile UE şi legislaţia naţională
A se consulta Anexa 10.7 la Ghidul general al solicitantului Operaționalizarea temelor orizontale în funcţie de PI și
grilele de evaluare tehnică financiară din Ghidurile
specifice
4.1. Dezvoltare durabilă - criteriu de eligibilitate și de evaluare tehnică
și financiară
Ø Se va descrie și demonstra la modul concret felul în care proiectul
contribuie la obiectivele politicii de dezvoltare durabilă (aspecte
economice, sociale de mediu)
NOU

Ø Se va justifica încadrarea în obiectivele și principiile promovate prin
Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă (SNDD) la orizontul
anilor 2013–2020–2030 (www.mmediu.ro)
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4.2. Egalitatea de şanse și nediscriminarea - criteriu de eligibilitate și
de evaluare tehnică și financiară
Ø Se va descrie și demonstra la modul concret felul în care sunt
respectate princiiple nediscriminării și egalității de şanse în ceea ce
privește politica solicitantului în domeniul, recrutării, achizițiilor, în
elaborarea şi implementarea proiectului/activităţilor proiectului/
managementului proiectului, precum și facilitățile oferite, pentru
anumite categorii defavorizate (persoane cu dizabilități, comunități
defavorizate etc.)
Ø A se consulta grilele de evaluare tehnică și financiară aferente
Ghidurilor specifice
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4.3. Protecţia mediului şi eficienţa energetică - criteriu de eligibilitate
și de evaluare tehnică și financiară
Ø Se va descrie și demonstra la modul concret felul în care proiectul
contribuie la maximizarea beneficiilor şi reducerea efectelor negative
asupra mediului înconjurător, inclusiv măsuri de promovare a
eficienţei energetice.
4.4. Societatea informaţională şi noile tehnologii – poate fi criteriu de
eligibilitate și de evaluare tehnică și financiară
Ø Se va descrie și demonstra modul concret felul în care proiectul
contribuie la introducerea noilor tehnologii şi / sau a soluțiilor
informatice sau la creşterea gradului de utilizare a noilor tehnologii /
soluţilor informatice în procesul de producţie / prestare servicii /
construcţii.
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5. Finanţarea proiectului

NOU

5.1 Bugetul proiectului

Bugetul proiectului se va completa, cu rotunjire, fără zecimale – constituie
criteriu de eligibilitate!
Nr.
crt

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor

1

2

1

Cheltuieli neeligibile
Baza

TVA
neeligibilă

3

4

TOTAL
NEELIGIBIL

5 = 3+4

Cheltuieli eligibile
Baza

TVA eligibilă

6

7

Capitol 1 – Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

TOTAL
ELIGIBIL

TOTAL

8 = 6+7

9 = 5+8

Max. 10% din totalul
cheltuielilor eligibile

1.1 Achiziție teren

0

0

0

0

0

0

0

1.2 Amenjarea terenului

0

0

0

0

0

0

0

1.2 Amenajarea pentru protecţia mediului

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total Capitol 1
2

Capitol 2 – Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

2.1 Canalizare, alimentare cu apă, alimentare cu
gaze naturale, agent termic, energie
electrică, telecomunicaţii, radio-tv, etc

0

0

0

0

0

0

0

Total Capitol 2

0

0

0

0

0

0

0
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Nr.
crt.

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor

1

2

3

Cheltuieli neeligibile
Baza

TVA
neeligibilă

3

4

TOTAL
NEELIGIBIL

5 = 3+4

Cheltuieli eligibile

TOTAL ELIGIBIL

TOTAL

Baza

TVA
eligibilă

6

7

8 = 6+7

9 = 5+8

Capitol 3 – Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

Studii de teren (geotehnice, geologice, topografice,
3.1 hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice,
topografice şi de stabilitate a terenului)

0

0

0

0

0

0

0

Cheltuieli pentru avize, acorduri, autorizaţie de
construire

0

0

0

0

0

0

0

3.3 Proiectare şi engineering

0

0

0

0

0

0

0

3.4 Consultanţă şi expertiză

0

0

0

0

0

0

0

3.5 Asistenţă tehnică

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.2

Total Capitol 3
4

Max. 7% din
totalul
0
cheltuielilor
0
eligibile

0
0

Capitol 4 – Cheltuieli pentru investiţii

4.1 Construcţii şi instalaţii

0

0

0

0

0

0

0

4.2 Utilaje şi echipamente tehnologice şi funcţionale

0

0

0

0

0

0

0

4.3 Dotări

0

0

0

0

0

0

0

4.4 Echipamente IT

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total Capitol 4
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Nr.
crt.

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor

1

2

Cheltuieli neeligibile
Baza

TVA
neeligibilă

3

4

5

TOTAL
NEELIGIBIL

5 = 3+4

Cheltuieli eligibile
Baza

TVA eligibilă

6

7

TOTAL
ELIGIBIL

TOTAL

8 = 6+7

9 = 5+8

Capitol 5 – Alte cheltuieli
5.1 Organizare de şantier

0

0

0

0

0

0

0

5.1.1 Lucrări de construcţii

0

0

0

0

0

0

0

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării de şantier

0

0

0

0

0

0

0

5.2 Comisioane, taxe, cote legale

0

0

0

0

0

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total Capitol 5
6

Max. 10%
0 din investiția
0 de
bază
0
0

Capitol 6 – Cheltuieli aferente implementării proiectului
6.1 Cheltuieli de publicitate şi informare
6.2 Cheltuieli de audit
Total Capitol 6
I

TOTAL cheltuieli

II

Alte cheltuieli neeligibile

III TOTAL GENERAL (I+II)

0

Atenție la pragul maxim
eligibil

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ATENȚIE la0 valorile minime
0
și maxime eligibile ale
0
0
0
proiectului
A se consulta Anexa 10.3
0
0
Reprezintă
criteriu 0de
eligibilitate
0

0

0
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Bugetul se verifică în etapa de evaluare tehnică și
financiară!
Corectitudinea, coerența bugetului, precum și justificarea
costurilor este esențială în procesul de evaluare și selecție!
Ø Se va avea în vedere încadrarea corectă a cheltuielilor în categoria celor
eligibile/ neeligibile, precum și în liniile bugetare în funcție de cum sunt
prevăzute în Ghidurile specifice – categorii de cheltuieli eligibile
Ø Se vor respecta pragurile procentuale de eligibilitate, acolo unde este cazul
(eg: Cap. 1.1 Achiziția de teren, Cap. 3 Cheltuieli pentru proiectare și
asistență tehnică, Cap. 5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute, Cap. 6.1
Cheltuieli de publicitate)

ATENȚIE! Eligibilitatea cheltuielilor este reglementată prin
Ghidul general, Ghidurile specifice, precum și prin
HG nr. 399/2015 (www.adrvest.ro)
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Ø Se vor corela valorile din buget cu secţiunea 3.2.9 Achiziţiile derulate în
cadrul proiectului, devizul general, devizele pe obiecte şi lista de
echipamente/servicii/lucrări în cazul proiectelor în care se propune
achiziţionarea de echipamente
Ø Se vor corela în totalitate bugetul cu sursele de finanțare (secțiunea 5.2)
Ø Se va corela bugetul cu activitățile prevăzute, rezultatele proiectului și
resursele materiale implicate în realizarea proiectului şi cu rezultatele
anticipate, adică: nu există menţiuni în secţiunile privind activităţile,
resursele şi rezultatele anticipate din cererea de finantare care nu au
acoperire într-un subcapitol bugetar / linie bugetară; de asemenea, nu există
subcapitol bugetar / linie bugetară fără corespondenţă în secţiunile privind
activităţile, resursele şi rezultatele
Ø Se vor evita greşelile de calcul provenite din însumarea valorilor de pe liniile
şi coloanele bugetului, calculul valorii TVA asupra valorilor de bază – a se
utiliza funcția ROUND în excel și a se verifica cu calculatorul bugetul
proiectului
Ø Se va avea în vedere respectarea standardelor de cost (unde există) și
justificarea bugetară la nivelul prețurilor pieței (cu documente justificative)
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5.2 Surse de finanţare a proiectului – criteriu de evaluare tehnică și
financiară (conform Ghidurilor specifice)
Nr.
Crt

Surse de finanţare

Valoare

I.

Valoarea totală a cererii de finanţare,
din care:

Vezi Col. 9, linia III
Total General (I+II)

a.

Valoarea neeligibilă, inclusiv TVA aferent

Vezi Col. 5, linia III Total
General (I+II)

b

Valoarea eligibilă

Vezi Col. 8, linia III Total
General

II.

Contribuţia proprie, din care:

II a+ II b

a.

Contribuţia solicitantului la cheltuielile
eligibile

Min ....% din Col 8, linia III
Total General

b.

Contribuţia solicitantului la cheltuielile
neeligibile, inclusiv TVA aferent

Vezi Col. 5, linia III Total
General

III

ASISTENŢĂ FINANCIARĂ
NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

Maxim ....% din Col 8,
linia III Total General

Formulă de
verificare
II.a ⁄ I.b ×
100 ≥ %
minim stabilit
prin ghid
pentru
contribuția
proprie
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La completarea secţiunii 5.2 Surse de finanţare a proiectului
din cadrul cererii de finanţare, se vor avea în vedere
următoarele aspecte:
Ø Se vor prelua corect valorile din Buget
Ø Se vor prelua corect valorile din această secţiune în cadrul
Declarației de angajament și Hotărârii Consiliului Local de
aprobare a proiectului.
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6. Certificarea aplicației – criteriu de eligibilitate
Ø Reprezentantul legal va completa această secțiune
Ø Reprezentantul legal își va asuma că:
• informaţiile incluse în cererea de finanțare şi detaliile prezentate în
documentele anexate sunt corecte şi asistenţa financiară pentru care se
aplică este necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii
• proiectul este în concordanță cu prevederile legislatiei naționale/comunitare
relevante
• că nu a luat la cunoştinţă nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu
se deruleze sau ar putea fi întârziat
• înţelege că dacă cererea de finanţare nu este completă cu privire la toate
detaliile şi aspectele solicitate, inclusiv această secţiune, ar putea fi respinsă
• prezenta cerere a fost completată având cunoştinţă de prevederile Codului
Penal
Ø Se va data, semna și ștampila în original
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III. Anexe obligatorii la Cererea de Finanţare
POR 2014-2020
Ø un document obligatoriu solicitat la depunerea
cererii de finanțare nu poate fi depus ulterior
Ø Anexele obligatorii sunt menționate în Ghidul
General coroborat cu Ghidurile Specifice
Ø în cazul în care solicitantul consideră că poate
explica o anumită situație și prin alte
documente, acesta le poate anexa la cererea de
finanțare ca documente facultative/opționale,
însă acest aspect nu presupune lipsa
documentelor obligatorii solicitate
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Lipsă integrală anexă
obligatorie
Lipsă pagină din anexă
obligatorie
Nerespectarea, nesemnarea și
necompletarea conform
modelelor standard

POR 2014 - 2020 =
RESPINGERE
PROIECT
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Ø toate anexele din cadrul Cererii de Finanțare (CF) trebuie semnate și
ștampilate în partea de jos a paginii conform prevederilor din ghidul
solicitantului1. Copiile după documente originale vor fi marcate și
cu menţiunea ”conform cu originalul”.
Declaraţii pe proprie
raspundere
Nume, Prenume:
Semnatura reprezentant legal:
(în locul marcat pe formular)
Ştampila unităţii
Semnătură
reprezentant legal

Alte anexe la CF
NUMAI pentru
documente anexat
in copie
NUMAI
reprezentantul
legal
reprezentantul
legal / imputernicit
(in partea din
dreapta jos a
paginii)

Ştampila unităţii
Semnătură
reprezentant legal

Nr. pag.
1

Conform cu originalul

Ştampila unităţii
Semnătură
reprezentant legal /
imputernicit

Nr. pag.

numai in cazul in care cererea de finantare si anexele trebuie depuse in format fizic
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1. DOCUMENTELE STATUTARE ale solicitantului, dacă este
cazul ale partenerilor
• U.A.T. - Hotărârea Judecătorească de constatare a
rezultatelor alegerilor
- Hotărârea de constituire a Consilului Local/Judetean
- Sentința civilă a tribunalului de validare a reprezentantului legal
• restul tipurilor de beneficiari – se vor consulta
ghidurile specifice

în copie conform
cu originalul
inclusiv ale
PARTENERILOR
(dupa caz)

ETAPA DE CONTRACTARE – orice modificare la documentele
statutare (ale solicitantului și/sau partenerilor)
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2. MANDATUL special / ÎMPUTERNICIREA specială pentru
semnarea anumitor secțiuni din cererea de finanțare
(dacă este cazul)
• U.A.T. - orice document administrativ emis
conform prevederilor legale pentru acest scop
(atenția la formularea corectă a perioadei pentru
care este valabila împuternicirea și a tipului
documentelor care pot fi semnate de
împuternicit)

în original

ETAPA DE CONTRACTARE – se va actualiza daca
este cazul, mandatul special / actul de
împuternicire
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3. Documente de IDENTIFICARE a reprezentantului legal al
solicitantului si dacă este cazul a partenerilor
copie după un document de identificare pentru:
în copie conform cu
originalul

• reprezentantul legal al solicitantului
• reprezentantul legal al fiecărui partener (în
cazul proiectelor implementate în parteneriat)

4. ACREDITĂRI (dacă este cazul)
în copie conform cu
originalul

pot fi solicitate diferite acreditări în funcție de
specificul fiecărei priorități de investiții - conform
ghidurilor specifice (ex: ca furnizor de servicii
sociale etc.)
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5. D o c u m e n t e p r i v i n d D AT E L E F I N A N C I A R E a l e
solicitantului și dacă este cazul ale partenerilor
• Cele mai recente situații financiare + anexe:
• Bilanţul contabil vizat de Administraţia
financiară pentru anul anterior depunerii
cererii de finanţare,
• Contul de rezultat patrimonial,
• Contul de execuţie bugetară (venituri și
cheltuieli).
A se consulta Ghidurile specifice – pot fi solicitate
și alte documente suplimentare!
ETAPA DE CONTRACTARE – daca pe parcursul
evaluarii intervine încheierea unui an fiscal și
termenul limită de depunere a situațiilor
financiare pentru anul respectiv, se vor anexa și
ultimele situații financiare încheiate.

în copie conform cu
originalul

pentru FIECARE
partener
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6. Declaratia pe proprie răspundere cu privire la
ELIGIBILITATE
• model standard – anexat la ghid (în Ghidurile specifice
se mai pot adăuga criterii de eligibilitate suplimentare )
• se va completa cu datele reprezentantului legal al:
- solicitantului de drept public/privat
- liderului de proiect într-un parteneriat
- fiecarui partener dintr-un parteneriat
•

se va semna numai de către reprezentantul legal;
însușirea și semnarea declarației de către o altă
persoană împuternicită = RESPINGEREA cererii de
finanțare.

•

Dacă este cazul, se vor anexa decizii privind
recuperarea ajutoarelor de stat şi dovezi ale efectuării
plăţii

în original
completare
conform
instructiunilor
din modelul
standard
ATENȚIE:
modificarea
modelului
standard =
MOTIV DE
RESPINGERE

ETAPA DE CONTRACTARE – declarația se va actualiza
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7. Declarație privind nedeductibilitatea TVA
în original

•

model standard – anexa la ghid

•

completata de reprezentantul
partener

•

se va semna numai de catre reprezentantul legal;
însușirea și semnarea acesteia de către o altă
persoană împuternicită = RESPINGEREA cererii de
finanțare.

•

ETAPA DE CONTRACTARE – declarația se va
actualiza

legal al fiecărui

ATENȚIE:
modificarea
modelului
standard =
MOTIV DE
RESPINGERE

8. Certificat de înregistrare în scopuri de TVA (dacă este
cazul)
•

în copie conform cu originalul
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9. Declaratia de ANGAJAMENT pentru sumele ce implică
contributia solicitantului si dacă este cazul a partenerilor
în proiect
• model standard – anexa la ghid
în original

CORELATA
cu valoarea din
sectiunea 5 din CF
– finantarea
proiectului

ATENȚIE:
modificarea
modelului standard =
MOTIV DE
RESPINGERE

• solicitant individual :
completat și semnat de către reprezentantul
legal al solicitantului de drept public/privat
• solicitanti în parteneriat :
completat și semnat de către reprezentanții
legali ai entitatilor din cadrul parteneriatului
• însușirea și semnarea acestei declaratii de către o
altă persoană împuternicită = RESPINGEREA
cererii de finanțare
ETAPA DE CONTRACTARE – declarația se va
actualiza
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10. Acordul privind implementarea în PARTENERIAT a
proiectului
•

•

se va completa model standard – anexa la ghid
(pentru prioritățile de investiții unde sunt
eligibilile parteneriatele)
acordul va fi semnat pe fiecare pagină de către
reprezentantul legal al liderului de proiect, iar pe
ultima pagină inclusiv de către toți partenerii

în original
CORELAT
cu bugetului
proiectului

ETAPA DE CONTRACTARE
– se va transmite orice modificare intervenita
asupra Acordului de parteneriat
- daca este cazul se va transmite Actul aditional /
Acordul de parteneriat actualizat conform
ultimei forme a bugetului proiectului

CORELAT
cu ultima forma a
bugetului
proiectului
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11. Documente privind DREPTUL SOLICITANTULUI de a
realiza investitia propusa prin cererea de finantare* pentru lucrări care necesita Autorizație de Construire
*a se consulta Ghidurile specifice
•

documente pentru teren și / sau
cladire, care atestă:
1.
2.
3.
4.

în original

PROPRIETATEA /
dreptul de ADMINISTRARE /
CONCESIUNEA /
dreptul de SUPERFICIE
trebuie
să fie atotcuprinzătoare
față de poziționarea
investiției
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NOU

Beneficiarii publici vor anexa cumulativ:

în copie conform cu
originalul

1. Unul din urmatoarele documente în copie:
• Actele doveditoare ale dreptului de proprietate
privată,
sau

ex: contract de
vânzare-cumărare,
donație, schimb,
etc

• Hotărârea care să demonstreze că solicitantul
(APL) este administratorul legal al imobilului
proprietate publică
sau
• Hotărârea Guvernului publicată în M.O. privind
proprietatea publică asupra terenului şi / sau
infrastructurii,
sau
Alte documente legale, dupa caz
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Beneficiarii publici

vor anexa cumulativ:

2. Extras de carte funciară din care să rezulte
intabularea, precum și încheierea
în original

3. Tabel centralizator cu nr. cadastrale, obiectivele de
investiție care se realizează în cadrul acestora și
suprafețele aferente
în original

4. Plan de amplasament vizat de OCPI pentru imobilele
pe care se propune investitia, în care să fie
evidențiate numerele cadastrale aferente investiției

emis
cu maxim 30 de
zile înaintea
depunerii
cererii de
finantare)

RECOMANDARE:
tabelul sa fie
asumat si de
PROIECTANT

în original

5. Plan al situatiei propuse pentru realizarea investitiei
elaborat de proiectant
în original
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ATENȚIE
•

Toate documentele de proprietate trebuie să fie corelate
între ele

•

Tabelul centralizator al documentelor de proprietate
trebuie să cumuleze corect toate informațiile solicitate:
Ø numerele cadastrale
Ø obiectivele de investiție care se realizează în cadrul
acestora

ATENȚIE:
Toata suprafața pe
care se intervine
prin proiect
(inclusiv utilitățile)
trebuie acoperită
prin documente de
proprietate.

Ø suprafețele aferente.
• Documentele de proprietate trebuie să fie corelate cu
toate secțiunile din cererea de finanțare/documentația
tehnico-economică/avize si alte documente, in care se
menționeaza localizarea proiectului.
Orice necorelare intre informațiile privind
suprafața pe
care se intervine / identificarea unor suprafețe neacoperite
de documentele de proprietate, duce la RESPINGEREA
cererii de finanțare.
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Important:
•

toate documentele anexate trebuie să dovedească
dreptul solicitantului de a realiza și menține
investiția pentru o perioadă de 5 ani de la
finalizarea proiectului (solicitant public)
ETAPA DE CONTRACTARE
- orice modificare asupra documentelor
mentionate mai sus, se va anexa la
documentația de contractare.
- se vor transmite extrasele de carte funciară
actualizate emise cu maxim 30 de zile înaintea
transmiterii documentelor de contractare
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12. Documentatia tehnico-economică conform HG 28/2008
– criteriu de evaluare tehnică si financiară
Ø Studiul de fezabilitate – (inclusiv studiile de
specialitate și analiza cost-beneficiu)
•

pentru realizarea obiectivelor de investiţii noi,
inclusiv extinderi

Secțiunile
din CF
trebuie să fie
CORELATE
cu datele din
documentația
tehnică

Ø Documentație de av izare a lucrărilor de
intervenție (inclusiv expertiza tehnică și după
caz auditul energetic)
•

pentru realizarea lucrărilor de intervenţii la
construcţii existente
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ATENȚIE

Ø Perioada de valabilitate SF < 24 de luni
Ø Deviz general < 12 luni
Ø Părţile scrise se vor corela cu părţile desenate și
respectă concluziile din studiile de teren, expertiza
tehnică

68

Soluțiile tehnice trebuie să respecte legislația / normativele tehnice
în vigoare

NOU

Este suficientă depunerea S.F. / D.A.L.I., dar pentru
dovedirea maturității pregătirii proiectului se pot
anexa inclusiv documente care să ateste un grad
avansat de pregătire a proiectului

Ex: Procesul verbal
de recepție al PT,

Ex: Autorizația de
construire

Ex: Anunțul privind
lansarea
procedurii în SEAP
pentru atribuirea
contractului de
lucrări
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13. Certificatul de urbanism

•

obligatoriu de anexat: certificatul de urbanism la
proiectele care propun realizarea de lucrări de
construcție

•

pentru dovedirea maturității proiectului se pot
anexa inclusiv documente care să ateste un grad
avansat de pregătire a proiectului

Atenție la
perioada
de valabilitate a
C.U.

Ex: avizele și
acordurile solicitate
prin CU
Ex: Autorizația de
construire
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14. Decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura
de evaluare a impactului asupra mediului
•

Documentul este emis de autoritatea pentru
protecția mediului,

în copie conform
cu originalul

•

Procedura de evaluare a impactului asupra
mediului se realizează în etape, iar la cererea de
finanțare se anexează documentul emis la etapa de
încadrare a proiectului în procedura de evaluare a
impactului asupra mediului;

Conform
HG nr. 445/2009
privind evaluarea
impactului
anumitor proiecte
publice şi private
asupra mediului

ETAPA DE CONTRACTARE - se va transmite
Acordul de mediu (final) și Studiul de impact
asupra mediului în cazul în care proiectul se
supune procedurii privind evaluarea impactului
asupra mediului, dacă este cazul
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15. Hotărârea de aprobare a indicatorilor tehnicoeconomici – criteriu de eligibilitate
se referă la obiectul proiectului aşa cum reiese
din cererea de finanțare și din întreaga
documentaţie anexată
• (dacă se menționează în ghidurile specifice)
hotărârea va include în anexă Descrierea
investitiei din DALI şi SF (conform HG nr.28/2008)
•

•

pentru investiţii publice - Hotărâre de Guvern de
aprobare a proiectului daca acesta este mai mare
de 30 milioane lei

în copie conform cu
originalul

CORELATA
cu bugetul/ devizul
proiectului

Conform Legii nr.
500/2002 privind
finanţele publice,
la art. 42
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16.Devizul general pentru proiectele de lucrări în
conformitate cu legislatia în vigoare (dacă este cazul)
•

întocmit pe baza modelului din HG 28/2008

•

semnat de reprezentantul legal personal, sau
printr-o persoană împuternicită special în acest
sens, pe fiecare pagină în parte.

•
•

în original
NOU

întocmit in mii lei/
euro; la 3 zecimale

semnat și ștapilat și de proiectant
anexat o singura dată (dacă este parte din SF /
DALI se va menționa pagina respectivă în opis)

CORELAT
cu
bugetul
proiectului

ETAPA DE CONTRACTARE - devizul general va fi
actualizat
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17. Lista de echipamente si/sau lucrări si/sau servicii cu
încadrarea acestora pe secțiunea de cheltuieli eligibile /
ne-eligibile (dacă este cazul)
NOU
Lista de echipamente va specifica:
– numărul de bucați / echipament,
– încadrarea acestora fie la secțiunea de
cheltuieli eligibile, fie la cheltuieli ne-eligibile a
proiectului
Lista de lucrari va specifica:
– încadrarea acestora la cheltuieli eligibile sau
ne-eligibile
Lista de servicii va specifica:
– încadrarea acestora la cheltuieli eligibile sau
ne-eligibile

în original
Semnate
de
reprezentantul
legal/
imputernicit

Informatiile sunt
corelate cu bugetul
proiectului
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18. Alte documente in functie de specificul prioritătilor
de investitii
•

conform precizarilor din Ghidurile specifice

19. Documente justificative pentru costurile bugetate
•

oferte de preț, etc.

•

conform precizarilor din Ghidurile specifice
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De asemenea, în ETAPA DE CONTRACTARE
obligatoriu de prezentat
următoarele documente:
1. Declaraţia reprezentantului legal prin care se certifică
faptul că pe parcursul procesului de evaluare şi
selecţie nu au fost înregistrate modificări asupra
documentelor anterior menţionate
•
în original

se va semna NUMAI de catre reprezentantul legal;
însușirea și semnarea acesteia de către o altă
persoană împuternicită = RESPINGEREA cererii de
finanțare
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NOU

2. Hotărârea de aprobare a proiectului în conformitate
cu ultima forma a bugetului rezultat în urma etapei de
evaluare și selecție
în copie conform
cu originalul
UAT:
HCL/ HCJ/ etc

•

CORELATĂ cu ultima formă a Bugetului

•

CORELATĂ cu valoarea din Declarația de
angajament

În hotărâre trebuie să menționeze:
faptul că sunt incluse toate cheltuielile pe care solicitantul trebuie
să le asigure pentru implementarea proiectului
• valoarea contribuţiei la cheltuielile eligibile
• valoarea contribuției la cheltuielile neeligibile şi conexe, dacă este
cazul
•
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3. Certificatul de atestare fiscală, referitor la
obligațiile de plată la bugetul local și Certificatul de
atestare fiscală, referitor la obligațiile de plată la
bugetul de stat, dacă este cazul
•

se transmit doar în etapa precontractuală

•

trebuie să fie în termen de valabilitate

în original
pentru fiecare
partener

4. Certificatul de cazier fiscal, dacă este cazul
•

se transmite doar în etapa precontractuală

•

trebuie să fie în termen de valabilitate

în original

pentru fiecare
partener
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5. Avizul Natura 2000, dacă este cazul
în copie conform cu
originalul

•

aviz emis în conformitate cu prevederile OUG
57/2000 privind regimul ariiilor naturale protejate,
conservarea habitatelor natural, a florei şi faunei
sălbatice, cu modificările şi completările
ulterioare.

•

corelarea informatiilor din aviz (denumire proiect,
descrierea lucrarilor) cu datele din cererea de
finantare + anexe

valabilitate
aviz

6. ANEXA V - Bugetul contractului de finantare
•

întocmit pe structura sectiunii 5.1 "Bugetul
proiectului" si 5.2 "Surse de finanțare"

•

corelat cu bugetul

•

corelat cu devizul general

în original
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7. ANEXA VII
rambursare
•

- Graficul de depunere a cererilor de

corelat cu valoarea eligibila totala din bugetul
proiectului

în original

8. Alte documente (dacă este cazul)
•

conform precizarilor din Ghidurile specifice

9. Alte documente actualizate (dacă este cazul)
•

conform precizarilor din Ghidurile specifice
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Mulțumesc pentru atenție!
www.adrvest.ro
e-mail: office@adrvest.ro
tel/fax: 0256 / 491981, 491923

Investim în viitorul tău!
Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Regional și co-finanțat de Uniunea Europeană prin
Fondul European pentru Dezvoltare Regională.
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