
 

 

Formular GE1.1.LS/E1.1.LS-Cerere de Finanț are pentru proiecte de servicii 

 

DATE de ÎNREGISTRARE 

Se completează de către Agenț ia de Plăț i pentru Dezvoltare Rurală ș i 

Pescuit – Oficiul Județ ean – Programul FEADR pentru cererile de 

finanț are conforme. 

OJPDRP______________________________________________________ 

Număr 

Înregistrare ___________________________________________   

   

 

Data înregistrării______________________________________________ 

Numele ș i prenumele persoanei care înregistrează                     Semnătura 

  

Semnătura Director 

Adjunct OJPDRP ș i 

ș tampila 

Se completează de către solicitant 

A PREZENTARE GENERALĂ 

A.1. Măsura 41 

A.2. Nume prenume/Denumire solicitant 

A3 Titlu proiect 

A4 Prezentarea proiectului 

4.1. Programul de finanț are, axa prioritară ș i domeniul major de intervenț ie; 

4.2  Obiectivul proiectului – se va completa cu obiectivul specific al proiectului; 

4.3 Prezentarea activităț iilor care se vor desfăș ura în cadrul proiectului în vederea realizării 

obiectivelor proiectului; 

4.4 Prezentarea resurselor umane disponibile ș i a expertizei – se vor prezenta resursele umane 

de care dispune beneficiarul în vederea implementării proiectului ș i expertiza pe care acestea o 

deț in în implementarea proiectelor de dezvoltare rurală (în funcț ie de cerinț ele prezentate în 

anunț ul publicat de GAL în vederea selectării).În această secț iune vor fi nominalizaț i toț i 

experț ii implicaț i în derularea activităț ilor proiectului, atât experț ii specializaț i în 



 

 

domeniile acoperite de obiectivul proiectului cât ș i experț ii în atribuț iile cărora intră 

activităț ile de organizare. Se vor ataș a copii după documentele care atestă expertiza 

experț ilor; 

4.5 Descrierea rezultatelor anticipate în urma implementării proiectului - se vor specifica 

principalele rezultate anticipate pentru fiecare activitate prezentată mai sus; 

4.6 Bugetul Indicativ (anexa 1); 

4.7 Durata proiectului - se va preciza durata implementării proiectului, exprimată în luni; 

 

A5 Amplasamentul proiectului - Prezentarea teritoriului acoperit prin proiect; 

5.1Localite (Oraș / Comună / Sat).................. 

Județ ................................................... 

Regiunea de dezvoltare..................  

5.2Prezentarea locaț iei(se vor descrie locaț ia/locaț iile ș i logistica stabilită prin proiect 

pentru desfăș urarea activităț iilor, în funcț ie de cerinț ele privind asigurarea spaț iului de 

desfăș urare ș i a logisticii necesare, prevăzute în anunț ul de selecț ie, publicat de GAL) 

A6 Date despre tipul de proiect ș i Beneficiar: 

6.1 Proiect de servicii □ 

6.2 Beneficiar public □ 

       Beneficiar privat □ 

 

B INFORMAȚ II PRIVIND SOLICITANTUL 

B1 Descrierea solicitantului 

B 1.1 Data de înființ are: 

Codul de înregistrare fiscală: 

Statutul juridic al solicitantului: 

B1.2 Sediul social al solicitantului 

Județ :........Localitate:............Cod Poș tal:...............Strada:.................Nr.:....... 

Bloc:.....Scara:......Telefon fix/mobil:....................Fax:................e-mail:............. 



 

 

B1.3 Numele ș i prenumele reprezentantului legal ș i funcț ia acestuia în cadrul organizaț iei 

care solicită finanț are, precum ș i specimenul de semnătură: 

Nume Prenume Funcț ie Reprezentant 

legal 

Specimen de 

semnătură 

   LEGAL  

B2 Informaț ii referitoare la reprezentantul legal de proiect 

B2.1 Date de identitate ale reprezentantului legal de proiect 

Data naș terii_________               Cod numeric personal______________ 

Act de identitate     Seria   Nr.      Eliberat la data de:       De: 

Valabil până la: 

B2.2 Domiciliul stabil al reprezentantului legal de proiect 

Județ :........Localitate:............Cod Poș tal:...............Strada:.................Nr.:....... 

Bloc:.....Scara:......Telefon fix/mobil:....................Fax:................e-mail:............. 

B3 Informaț ii privind contul pentru proiect F.E.A.D.R. 

B3.1Denumirea Băncii/Trezoreriei................................Denumirea Sucursalei /Filialei:............... 

B3.2 Adresa Băncii/Trezoreriei:............................ 

B3.3 Cod IBAN:.............. 

B3.4Titularul contului:............................... 



 

 

C FINANȚĂRI NERAMBURSABILE solicitate ș i/sau obț inute 

C. Solicitantul a mai obț inut finanț ări nerambursabile pentru acelaș i tip de servicii? □DA          

□NU  

Dacă DA, detaliaț i cu datele solicitate în tabelul de mai jos:  

 DA NU 

Număr 

proiecte 

Titlul proiectelor ș i 

Numărul contractelor de 

finanț are 

Data 

finalizării 

Valoarea 

sprijinului  

(Euro) 

Program naț ional*      

Program naț ional*      

SAPARD      

SAPARD      

FEADR      

Alte programe europene*      

Alte programe europene*      

Alte programe europene*      

Alte programe internaț ionale*      

Alte programe internaț ionale*      

Alte programe internaț ionale*      

*se completează de către solicitant cu denumirea programului 

 

D. ANEXELE CERERII de FINANTARE CE VOR FI COMPLETATE DE SOLICITANT 

Anexa 1- Buget Indicativ si Fundamentarea bugetului indicativ pe categorii de cheltuieli eligibile  

Anexa 2 – Declaraț ie pe proprie răspundere a solicitantului; 

Anexa 3 – Declaraț ie pe Propria Răspundere a Solicitantului privind asigurarea cofinanț ării 

(după caz); 

 

ANEXA 1 

BUGET INDICATIV
1
 

Denumirea capitolelor de cheltuieli 

Cheltuieli 

Eligibile 

(Euro) 

Cheltuieli 

neeligibile 

(Euro) 

Total 

(Euro) 

CAP. I CHELTUIELI CU PERSONALUL     

CAP. II CHELTUIELILE PENTRU DERULAREA    

                                                           
1
 Se va atasa la Bugetul Indicativ, o fundamentare pe tipuri de cheltuieli eligibile. 



 

 

PROIECTELOR 

TOTAL Valoare Proiect (fara TVA)    

Valoare TVA    

TOTAL Valoare Proiect inclusiv TVA    

PLANUL FINANCIAR 

Ajutor public nerambursabil (cotribuț ie UE ș i cofinanț are 

naț ionale) 
   

Cofinanț are privată din care:    

- autofinanț are    

- împrumuturi    

Total proiect    

Procent contribuț ie publică    

Avans solicitat    

Procent avans solicitat ca procent din ajutorul public 

nerambursabil 
   

 

Cheltuielile eligibile sunt:  

Pentru Cap I :  

- cheltuieli cu onorariile experț ilor menț ionaț i în Cererea de finanț are la punctul A4.4, 

implicaț i în organizarea ș i realizarea proiectului. 

Pentru Cap II : 

- cheltuieli privind transportul participanț ilor ș i experț ilor la acț iunile proiectului; 

-           cheltuieli privind cazarea participanț ilor ș i experț ilor la acț iunile proiectului; 

-        cheltuieli privind masa participanț ilor ș i experț ilor la acț iunile proiectului; 

- cheltuieli pentru închirierea de spaț ii adecvate pentru derularea activităț ilor proiectului; 

- cheltuieli pentru închirierea de echipamente ș i logistică pentru derularea activităț ilor 

proiectului; 

- cheltuieli cu consumabile în cadrul proiectului; 

- cheltuieli pentru auditul financiar al proiectului; 



 

 

- cheltuieli cu materiale de promovare utilizate în acț iunile proiectului (ex: mape, blok-

notess, pix etc); 

-        alte cheltuieli specifice proiectului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXA 2 

 

DECLARAȚ IE PE PROPRIA RĂSPUNDERE A SOLICITANTULUI 

 

Prin aceasta declaraț ie solicitantul............., care solicită asistenț ă financiară nerambursabilă 

prin programul FEADR pentru proiectul............................................., prin reprezentantul 

legal.............................., 

cunoscând prevederile legii penale cu privire la falsul in declaraț ii: 

1. Declar că proiectul propus asistenț ei financiare nerambursabile FEADR nu a beneficiat 

ș i nu beneficiază de altă finanț are din programe de finanț are nerambursabilă; 

De asemenea mă angajez ca în cazul în care proiectul va fi selectat pentru finanț are FEADR, nu 

voi depune acest proiect la nici un alt program de finanț are nerambursabilă la care proiectul 

poate fi în întregime sau parț ial eligibil pentru asistenț ă; 

2. Declar că îndeplinesc condiț iile de eligibilitate din apelul de selectie publicat de 

GAL..................... (cuprinse in Strategia de Dezvoltare Locală elaborată de Grupul de Acț iune 

Locală) ș i mă angajez să le respect pe perioada de valabilitate a contractului de finanț are, 

inclusiv criteriile de selecț ie pentru care am fost punctat; 

3. Declar că toate informaț iile din prezenta cerere de finanț are ș i din documentele 

anexate sunt corecte ș i mă angajez să respect condiț iile cerute în reglementările referitoare la 

prezentul program ș i pe cele legate de proiectul anexat ș i să furnizez periodic, la cerere, 

documente justificative necesare; 

4. Declar pe propria răspundere că orice modificări aduse dreptului de proprietate sau de 

folosinț ă vor fi notificate APDRP în termen de trei zile de la data încheierii lor. 

5. Declar că eu ș i organizaț ia mea nu suntem într-unul din următoarele cazuri: 

- Acuzat din cauza unei greș eli privind conduita profesională având ca soluț ie finală res 

judicata (împotriva căreia nici un apel nu este posibil); 

- Vinovat de grave deficienț e de conduită profesională dovedite prin orice mijloace pe 

care Agenț ia le poate justifica; 

- Vinovat de faptul că nu am prezentat informaț iile cerute de autoritatea contractantă ca o 

condiț ie de participare la licitaț ie sau contractare; 

- Încălcarea prevederilor contractuale prin care nu mi-am îndeplinit obligaț iile 

contractuale în legătură cu un alt contract cu Agenț ia sau alte contracte finanț ate din fonduri 

comunitare; 

- Încercarea de a obț ine informaț ii confidenț iale sau de influenț are a Agenț iei în 

timpul procesului de evaluare a proiectului ș i nu voi face presiuni la adresa evaluatorului. 

 



 

 

6. Declar că organizaț ia pe care o reprezint      ARE datorii catre instituț ii de credit, 

instituț ii financiar nebancare sau alte instituț ii de credit; 

Declar ca organizatia pe care o reprezint    NU are datorii catre institutii de credit, institutii 

financiar nebancare sau alte institutii de credit; 

7. Declar că acț ionarii majoritari (în mod direct sau prin alte societăț i) nu au în derulare 

alte proiecte finanț ate prin FEADR în cadrul aceleaș i măsuri. 

8. Declar pe propria răspundere că în cazul în care nu respect oricare din punctele prevazute 

in aceasta declaratie proiectul sa devina neeligibil in baza criteriului „Eligibilitatea solicitantului” 

sau contractul sa fie reziliat; 

9.     Declar pe propria răspundere că nu am înscrieri care privesc sancț iuni economico-

financiare în cazierul judiciar pe care mă oblig să-l depun la încheierea contractului de 

finanț are; 

10.   Declar pe propria răspundere că nu am fapte înscrise în cazierul fiscal; 

11.    Declar pe propria răspundere că: 

Nu am datorii către bănci. 

Am datorii către bănci. În acest sens, ataș ez Graficul de rambursarea datoriilor către bănci ș i 

document de la bancă pentru certificraea respectării graficului de rambursare. 

 

Semnătura reprezentantului legal                   Data: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

 

 

ANEXA 3 

(nu se depune de către solicitant în cazul proiectelor cu finanț are publica de 100%) 

 

DECLARAȚ IE PE PROPRIA RĂSPUNDERE A SOLICITANTULUI REFERITOARE LA 

ASIGURAREA COFINANȚĂRII PROIECTULUI 

 

Solicitantul ...............................(denumire) prin reprezentat legal...................  (nume, prenume) 

declar că voi asigura cofinanț area investiț iei propusă prin proiectul intitulat 

..................................(titlu proiect) în cazul în care acesta va fi contractat spre a primi finanț are 

din partea Agenț iei de Plăț i pentru Dezvoltare Rurală ș i Pescuit prin Programul Naț ional de 

Dezvoltare Rurală.  

Cofinanț area cheltuielilor eligibile va fi asigurată din următoarele surse: 

- surse proprii: .................... în sumă de .................................... (RON) 

- împrumuturi: ...................în sumă de....................................    (RON) 

 

Mă angajez ca în cazul în care sursa de finanț are se modifică, să notific Centrul Regional de 

Dezvoltare Rurală ș i Pescuit.    

 

Responsabil legal,       Data   

  

Nume Prenume 

Semnătura ș i Ș tampila 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

E. LISTA DOCUMENTELOR ANEXATE PROIECTELOR DE SERVICII 

 

A se anexa documentele în ordinea de mai jos: 

Lista documentelor DA NU Pagina 

de la-

până la 

Raportul asupra utilizării altor programe de finanț are 

nerambursabilă(obiective, tip de investiț ie/serviciu, elemente clare 

de identificare ale ivestiț iei/serviciului, lista cheltuielilor eligibile, 

costul ș i stadiul proiectului, perioada derulării proiectului) întocmit 

de solicitant pentru solicitanț ii care au mai beneficiat de alte 

programe de finanț are nerambursabilă începând cu anul 2002, 

pentru aceleaș i tipuri de servicii 

   

Proces verbal de recepț ie sau document similar pentru proiectele de 

servicii incluse în Raportul asupra utilizării altor programe de 

finanț are nerambursabilă 

   

Documente constitutive ș i de atestare fiscală (Statut juridic, Act 

Constitutiv, Cod Unic de Înregistrare, Cod de Înregistrare Fiscală, 

Înscrierea în Registrul asociaț iilor ș i fundaț iilor etc.). 

   

Certificat care să ateste lipsa datoriilor fiscale ș i sociale ș i graficul 

de reeș alonare a datoriilor catre bugetul consolidat (dacă este cazul) 

   

Document de la bancă/trezorerie cu datele de identificare ale 

trezoreriei /banca ș i ale contului aferent proiect FEADR (denumirea, 

adresa trezoreriei, codul IBAN al contului în care se derulează 

operaț iunile cu APDRP). 

   

Documente care să ateste expertiza experț ilor de a implementa 

activităț iile proiectului (diplome, certificate, referinț e, atestare ca 

formator emise conform legislaț iei naț ionale in vigoare etc.) 

   

Documente care să demonstreze asigurarea cofinanț ării de către 

beneficiar (extras de cont etc). Nu se depun în cazul finanț ării 

publice de 100%. 

   

Contract/angajament cu primăria, şcoala, căminul cultural, 

muzeul/muzeele din localitatea respectivă privind promovarea 

moştenirii culturale a comunei. Este obligatoriu numai pentru 

proiectele prin care se finanț ează studii privind patrimoniul cultural 

(material ș i imaterial) din spaț iul rural cu posibilitatea de 

valorificare a acestora ș i punerea acestora la dispoziț ia 

comunităț ii aferente măsurii 322-componenta C. 

   

Copia actului de identitate a reprezentantului legal.    

 

 

 

 



 

 

 

I INDICATORI DE MONITORIZARE 

Beneficiar: 

Persoană fizică Bărbat <25 ani  

  ≥25 ani  

 Femeie <25 ani  

  ≥25 ani  

Persoană juridică    

Sector public    

 

Număr de locuri de muncă: 

Create  

Mentinute  

Pentru persoane defavorizate sau cu handicap  

 

 


