
Lista documente 

1. Studiu de Fezabilitate/Documentaţie de Avizare pentru lucrări de 
Intervenţii, întocmite, avizate şi verificate în condiţiile legii şi însoţite 
de: 

2. Certificat de Urbanism, completat şi eliberat conform 
reglementărilor legale în vigoare şi aflate în termenul de valabilitate 
la data depunerii cererii de finanţare, pentru proiecte cu C+M. 

3. Declaratia angajament privind cofinantarea, daca este cazul. 

4.1. Certificat de acredita re ca furnizor de servicii sociale al 
solicitantului 
sau 
4.2. Dovada cererii/dosarului de acreditare 

Pentru UAT si ONG: 
5.1. Certificatul de inregistrare fiscala, insotit de: 
- pentru ONG: 
5.1.1.1ncheierea privind inscrierea in Registrul Asociatiilor si 
Fundatiilor si 
5.1 .2. Certificatul de inregistrare in Registrul Asociatiilor si 
Fundatiilor 
- pentru alte persoane juridice: 
5.2. Certificatul de inregistrare in Registrul Comertului, insotit de 
5.2.1 Actul Constitutiv si 

. Statut 

6. Certificat privind inscrierea in Registrul API A 

7. Extras din Strategia nationala/regionala/judeteana/locala care 
confirma corelarea investitiei cu aceasta, insotit de 
7.1. Hotararea de aprobare a strategiei 

8. Documente doveditoare privind dreptul de 
proprietate/administrare/folosinta pe o perioada de minimum 10 
ani, asupra bunurilor imobile asupra carora se vor efectua investitii: 
8.1 Pentru investitilfaraconstructii montaj: 
8.1.1. Entitati publice: Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului 
public al comunei/comunelor, întocmit conform legislaţiei în vigoare 
privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, atestat 
prin Hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al 
Romaniei. 
Şi, daca este cazul, Hotărârea Consiliului Local privind punerea la 
dispozitie a unui spatiu din domeniul public in cadrul caruia vor fi 
achizitionate bunuri si echipamente in scopul dotariiinfratructurii 
sociale 
8.1.2. Pentru entitati private (inclusiv ONG-uri): Actul de 
proprietate/ contract de inchiriere/comodat, pentru minimum 10 
ani, asupra spatiului care va fi dotat pentru infrastructura sociala 
8. 2. Pentru investiii cu lucrari de constructii-montaj: 
8.2.1. Entitati publice: Inventarul bunurilor ce apartin domeniului 
public si, daca este cazul, HCL de modificare/completare a acestuia 
in conditiile legii 
8.2.2. Entitati private: Act de proprietate sau act privind dreptul de 
administrare/concesiune/ uz/ uzufruct/superficie, autentificat la 
notar si inscris in Cartea Funciara 

9. Hotărârea Consiliului Local 1 de Administratie/Consiliului 
Director/ Adunarii Generale a Asociatilor, privind implementarea 
proiectului, cu referire la urmatoarele puncte (obligatorii): 
• aprobarea implementarii proiectului; 

pentru la-până la 
toate 

proiectele 
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• lucrările vor fi prevăzute in bugetul/bugetele localle pentru 
perioada de realizare a investiţiei; 
• angajamentul de a obtine acreditarea ca furnizor de servicii 

sociale cel tarziu pana la ultima cerere de plata depusa la AFIR (in 
cazul solicitantilorneacreditati); 

• angajamentul de a asigura caracterul multifunctional al 
infrastructurii sociale: numar de grupuri defavorizate si numar de 
servicii sociale; 

• numarulbenefciarilor infrastructurii sociale si localitatile din care 
provin (deservite de infrastructura sociala); 

• angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanta a investiţiei 
pe o 
perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi; 
• caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.); 
• nominalizarea reprezentantului legal al solicitantului pentru relatia 
cu AFIR in derularea proiectului; . 
• angajamentul de asigurare a cofinantarii, daca este cazul. 
• angajamentul de a accesa alt program, national sau european, cu 
finantare nerambursabila, pentru furnizarea serviciilor sociale 
(operationalizare). in cadrul infrastructurii sociale, daca este cazul. 

10. Document emis de banca/ trezorerie care sa contina datele de 1 Y. 1 
identificare ale bancii/trezoreriei (denumire si adresa) si ale contului ~ 
(IBAN) aferent proiectului pentru care se solicita finantare si in care 
se vor derula operatiunile cu AFIR 

11. Copia documentului de identitate al reprezentantului legal al 
solicitantului 

12. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă 
întocmit de solicitant (va cuprinde obiective, tip de investiţie, lista 
cheltuielilor eligibile, costurile şi stadiul proiectului, perioada 
derulării 

contractului), pentru solicitantii care au mai beneficiat de finanţare 
nerambursabilă începând cu anul 2008, pentru aceleaşi tipuri de 
investiţii. 

13.1. Notificare privind conformitatea proiectului cu condiţiile de 
igienă şi 

sănătate publică 

sau 

13.2 Notificare că investiţia nu face obiectul evaluării condiţiilor de 
igienă şi 

sănătate publică, dacă este cazul. 

14.1 Notificare privind conformitatea proiectului cu legislatia in 
vigoare pentru domeniul sanitar-veterinar si siguranta alimentelor 
Sau 
14.2 Notificare ca investitia nu face obiectul evaluariiconditiilor 
sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor. 
Decizia etapei de încadrare, ca document final (prin care se 
precizeazăcă proiectul nu se supune evaluării impactului asupra 
mediului şinicievaluării adecvate) 

15. Graficul de rambursare si document de la institutiide credit 
şi/sauinstituţiifinanciarenebancarepentrucertificarearespectariigra 

ficului de rambursare, dacaestecazul. 

16. Certificatle care să ateste lipsa datoriilor fiscale restante şi 

graficul de reeşalonare a datoriilor către bugetul consolidat (dacă 
este cazul). 

17. Document emis de ANPM: 
17.1. Clasarea notificarii, sau 
17.2. Decizia etapei de incadrare, ca document final, sau 

17.3. Acord de mediu în cazul în care se impune evaluarea 
impactului 
preconizat asupra mediului, sau 
17 .4. Acord de mediu în cazul evaluării impactului asupra mediului 
şi de evaluare adecvată (dacă este cazul). 
17 .5. Aviz Natura 2000 pentru proiectele care impun doar evaluare 
adecvată si/sau sunt amplasate in sit uri Natura 2000. 

18. Proiectul tehnic intocmit si verificat in conditiile legii 

19. Cazierul fiscal al solicitantului 

20. Cazierul judiciar al reprezentantului legal al solicitantului 

21. Dovada achitarii integrale a datoriei fata de AFIR, daca este cazul 

J X ~ 

92 

93 o 

D 



22. Extras de cont, care sa confirme capacitatea de cofinantare a D investitiei, daca este cazul. 

23. Alte documente justificative (Se vor specifica dupa caz) u 

) 
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Prin această declaraţie solicitantul 

lJAT PRFJMFR 

care solicită asistenţă financiară nerambursabilă prin programul FEADR pentru proiectul intitulat 

DOTĂRI CENTRUL SOCIAL DE ZI PREJMER 

Prin reprezentant legal 
·--~·-~-,----

SERBAN TODORICĂ CONSTANTIN 

cunoscând prevederile legii penale cu privire la falsul în declaraţii: 
[!}. Declar că proiectul propus asistenţei financiare nerambursabile FEADR nu beneficiază de altă finantare din programe de finanţare 

nerambursabilă. 

De asemenea mă angajez ca în cazul în care proiectul va fi selectat pentru finanţare FEADR, nu voi depune acest 
1 'Ct la nici un alt program de finanţare nerambursabilă la care proiectul poate fi în întregime sau parţial eligibil 
pttttru asistenţă. 
[]}. Declar că îndeplinesc condiţiile de eligibilitate prevăzute în fişa sub-măsurii şi Ghidul Solicitantului şi mă angajez să le respect pe perioada 

de valabilitate a contractului de finanţare şi monitorizare a investiţiei, inclusiv criteriile de selecţie pentru care proiectul a fost punctat. 
0 X 3. Declar că toate informaţiile din prezenta cerere de finanţare şi din documentele anexate sunt corecte şi mă angajez să respect 

condiţiile cerute în reglementările referitoare la prezentul program şi pe cele legate de proiectul anexat şi să furnizez periodic, la cerere, 
documentele justificative necesare. 

~ Declar pe propria răspundere că orice modificări aduse dreptului de proprietate sau de folosinţă vor fi notificate AFIR în termen de trei zile 
de la data producerii lor. 

~· Declar că eu şi organizaţia mea {UAT sau ONG) nu ne aflăm într-unul din următoarele cazuri: 
Acuzat din cauza unei greşeli privind conduita profesională având ca soluţie finală resjudicata (împotriva căreia nici un 
apel nu este posibil) 
Vinovat de grave deficienţe de conduită profesională dovedite prin orice mijloace pe care Agenţia le poate justifica. 
Vinovat de faptul că nu am prezentat informaţiile cerute de autoritatea contractantă ca o condiţie de participare la licitaţie 
sau contractare 
încălcarea prevederilor contractuale prin care nu mi-am îndeplinit obligaţiile contractuale în legătură cu un alt contract cu 
Agenţia sau alte contracte finanţate din fonduri comunitare . 
Încercarea de a obţine informaţii confidenţiale sau de influenţa re a Agenţiei în timpul procesului de evaluare a proiectului 
şi nu voi face presiuni la adresa evaluatorului. 

[] Declar că organizaţia pe care o reprezint ARE datorii către instituţii de credit şi/sau instituţii financiare nebancare. În acest sens, ataşez 
Graficul de rambursare a datoriilor şi document de la bancă pentru certifica rea respectării graficului de rambursare. 

>. ;Iar că organizaţia pe care o reprezint NU are datorii către instituţii de credit şi/sau instituţii financiare nebancare. 
[J X Declar pe propria răspundere ca în cazul în care nu respect oricare din punctele prevăzute în această declaraţie proiectul să devină 

neeligibil în baza criteriului "Eiigibilitatea solicitantului" sau contractul să fie reziliat. 
8. Declar pe propria răspundere că: 
~u sunt înregistrat în scopuri TVA şi că mă angajez să notifîc Agenţiei orice modificare a situatiei privind înregistrarea ca plătitor de TVA, în 

maximum 10 (zece) zile de la data înregistrării în scopuri TVA. 
Eii:iht înregistrat în scopuri de TVA (certificat de înregistrare fiscală în scopuri de TVA). 
[] X Declar pe propria răspundere că nu am înscrieri care privesc sancţiuni economico-financiare în cazierul 

judiciar pe care mă oblig să îl depun la incheierea contractului de finanţare. 
@ X Declar pe propria răspundere că nu am fapte înscrise în cazierul fiscal. 
11. O X Declar pe propria răspundere că toate cheltuielile neeligibile vor fi suportate de solicitant şi că acestea vor fi realizate până la 

finalizarea proiectului. 
g] X Mă angajez ca în termenul precizat în Ghidul Solicitantului, de la data primirii "Notificării benficiarului privind selectarea cererii de 

finanţare şi semnarea contractului de finanţare",să asigur şi să prezint documentele obligatorii menţionate în Ghidul solicitantului pentru 
contractarea proiectului. 

illxDeclar pe proprie răspundere ca voi achita integral datoria faţă de AFIR, inclusiv dobânzile şi majorările de întârziere pânâ la semnarea 
contractului de finanţare (pentru solicitantii înregistraţi în registrul debitorilor AFIR atât pentru programul SAP ARD cat si pentru FEADR). 

@ Declar pe propria răspundere ca nu sunt în insolventă sau incapacitate de plată. 



15. Declar pe propria răspundere că proiectul în infrastructură educaţională/socială, depus pentru finanţare 
9 este generator de venituri. 
- es@jenerator de venituri. 
16. Accept publicarea pe site-ul AFIR a datelor mele de contact {denumire, CUI, adresa, telefon, denumire 

proiect, cuantumul contributiei publice nerambursabile alocate). 

(Dacă s-a selectat NU, opţiunea nu afectează decizia asupra proiectului şiinformaţiile nu vor deveni publice) 

Semnătura reprezentant legal şi ştampila Data 

13.09.2017 

DA 



AnexaiNDICATORIDEMONITO 
RIZARE 

Masura 3.4./68- Infrastructura sociala pentru integrarea grupurilor defavorizate 
a. Cheltuieli publice totale (Euro) 

b.Numarul de locuri de munca nou create Indicatori specifici domeniului de interventie 

c.Populatia neta care beneficiaza de servicii imbunatatite 

Pentruindicatoriidetipnumericcarenufacobiectulinvestitieisavacompletavaloareazero. 

46752,08 



11. Valoarea sprijinului public nerambursabil (EURO) 

2.500.001 > 4.000.000 
o 

1.000.001 > 2.500.000 
o 

500.001 > 1.000.000 
o 

5.000 s 500.000 

• 
12. Complexitatea investitiei 

Solicitanţi publici Punctaj obţinut Solicitanţi publici 

• Investiţie nouă 5 • Investiţie nouă 

13. Riscul proiectului d.p.d.v. al raportului procentual între Cheltuielile suportate de solicitant şi 
Valoarea ajutorului 
Total valoare proiect(fără TVA) 

% : ·----------------------------------------·--·----·------- X 100 
Valoarea ajutorului nerambursabil solicitat 

3 

1 

Punctaj obţinut 

o 5 

Punctaj 

14. Capacitatea solicitantului de a manageria proiectul, 
experienţa în implementarea proiectelor finanţate din fonduri 
comunitare 

o Puncta; obţinut 

• Solicitant care nu a implementat un alt proiect SAPARD/FEADR, 
comunitar sau nu a obţinut asistenţă financiară nerambursabilă din 

rtea altui instrument financiar. 

• Solicitant care are experienţa implementării şi care a finalizat un 
proiect SAPARD/FEADR, comunitar sau obţinut asistenţă financiară 
nerambursabilă din altui instrument financiar 

• Solicitant care are experienţa implementării şi care a finalizat un 
proiect SAPARD/FEADR şi un alt proiect comunitar sau obţinut din 
"~i·tt"nt::. financiară nerambursabilă din rtea altui instrument financiar 

• 5 

o 3 

o 1 

Pentru selectarea proiectelor ce vor fi verificate prin sondaj, se va determina riscul fiecărui proiect folosind cei 4 factori de risc 
{Il, 12, 13 şi 14 ). 
Factorii de risc sunt adaptaţi conform specificului Sub-Măsurii 7.2 din PNDR 2014-2020. 
Pentru fiecare iect se va determina fiecărui factor de risc o scară de la lla S. 
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Codul unic de inregistrare API A 
în cazul in care nu aveţi un cod unic de inregistrare APIA, completaţi acest formular. Informaţiile care există in secţiunea " B I N FORMAŢI I PRIVIN 
se preiau prin click pe buton ul "Completare automată " . ~ 

1 
de înscriere în Registrul unic de identificare pentru solicitanţii de finanţare prin măsurile 

Programului naţional de dezvoltare rurală 2014- 2020 

Denumire solicitant: NU ESTE CAZUL- AVEM CQN UNIC DE INREGISTRARE APIA 

Categorie solicitant: 

Sediul/ Adresa: 

Ţara: 
.---------·---------

ţui:Oraşul: 

Nr. 

poştal 

r------·--·-·--------·-} 
1 una 

Strada: 

81. CJ Etaj: 

·--------------

E-mail 

Satul: 

D Ap. CJ Sector: 

Telefon mobil 

CJ Cod 

Fax 

Număr de înregistrare în registrul 

comerţului/Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor 

CUI/CIF 

Cod CAEN pentru activitatea principală 

Cod CAEN pentru activitatea secundară pentru care se solicită înregistrarea în Registrul unic de identificare 

Cod IBAN 

Deschis la Banca 

--·-·---------·---···------·------·----------------·------

Sucursala/ Agenţi 



e 

Prin reprezentant legal, doamna/domnul 

cu CNP, 
[--··-···--·-·----·-···-·-----·--··--, 

solicit înscrierea în Registrul unic de îdentificare- Agenţia de Plăţişilnterven · 

pentru Agricultură. Am luat la cunoştinţă că orice modificare a informaţiilor de mai sus trebuie furnizată către APIA în terme 

zile lucrătoare de la producerea acestora. Declar pe propria răspundere că cele de mai sus sunt conforme cu realitatea. Sun 

din cerere să fie introduse în baza de date a Sistemului Integrat de Administrare şi Control, procesate şi verificate în vederea înscrierii în 

Registrul unic de identificare şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice, în 

condiţiile Legii nr. 677-2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor 

date, cu modificarileşi completările ulterioare. 

Reprezentant legal: Data: 

(Nume si prenume, semnatura, stampila) 


