Documentele justificative pe care trebuie sa le depună solicitantul
odată cu depunerea proiectului în conformitate cu cerințele fișei măsurii
din SDL și ale Ghidului solicitantului elaborat de către GAL pentru
măsura 1
1. Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă (obiective, tip de serviciu,
elemente clare de identificare ale serviciului, lista cheltuielilor eligibile, costul și stadiul proiectului,
perioada derulării proiectului) întocmit de solicitant, pentru solicitanții care au mai beneficiat de alte
programe de finanțare nerambursabilă în perioada de programare anterioară, pentru aceleași tipuri
de servicii.
2. Proces verbal de predare-primire/recepție sau documente similare pentru proiectele de servicii
finalizate incluse în Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă1
3. Portofoliu de cursuri de instruire efectuate de solicitant în ultimii 3 ani, finanțate din alte surse
decât cele nerambursabile descrise mai sus, însoțite de documente justificative ale prestării serviciilor
respective.
4. Documente care să ateste expertiza trainerilor de a implementa activitățiile proiectului (cv-uri,
diplome, certificate, referințe, atestare ca formator emise conform legislației naționale în vigoare etc.)
5. Documente constitutive/Documente care să ateste forma de organizare* – în funcție de tipul
solicitantului (Statut juridic, Act Constitutiv, Cod Unic de Înregistrare, Cod de Înregistrare Fiscală,
Înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor etc.).
*În

acest caz, dacă în timpul evaluării se constată că documentul prezentat de solicitant nu este suficient,
evaluatorul va solicita prin informații suplimentare documentul necesar cu elementele pe care trebuie să le
conțină.

6. Certificat/certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale și sociale emise de Direcția Generală a
Finanțelor Publice
7. Certificate de atestare fiscală, emise în conformitate cu art. 112 și 113 din OG nr. 92/2003, privind
Codul de Procedură Fiscală, republicată, de către:
a) Organul fiscal competent din subordinea Direcțiilor Generale ale Finanțelor Publice, pentru
obligațiile fiscale și sociale de plată către bugetul general consolidat al statului;
b) Autoritățile administrației publice locale, în raza cărora își au sediul social și puncte de lucru (după
caz), pentru obligațiile de plată către bugetul local (numai în cazul în care solicitantul este proprietar
asupra imobilelor). Aceste certificate trebuie să menţioneze clar lipsa datoriilor (prin menţiunea „nu
are datorii fiscale, sociale sau locale” sau bararea rubricii în care ar trebui să fie menţionate).
Decizia de rambursare aprobată a sumelor negative solicitate la rambursare prin deconturile de TVA
și/sau alte documente aprobate pentru soluționarea cererilor de restituire.
Graficul de eșalonare a datoriilor, în cazul în care această eșalonare a fost acordată.

1

Aceste documente trebuie să conțină date concrete privind obiectivul proiectului, locația și perioada de
desfășurare, numărul de acțiuni, număr de participanți etc, în funcție de tipul serviciului. Documentele trebuie să
prezinte viza finanțatorului.

8. Document de la bancă/trezorerie cu datele de identificare ale trezoreriei /băncii și ale contului
aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa trezoreriei/băncii, codul IBAN al contului în care se
derulează operațiunile cu AFIR).
9. Oferte conforme - documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea rezonabilității
prețurilor. Acestea trebuie să aibă cel puțin următoarele caracteristici:
Să fie datate, personalizate și semnate;
Să conțină detalierea unor specificații tehnice minimale;
Să conţină preţul de achiziţie, defalcat pe categorii de bunuri/servicii.
Ofertele conforme reprezintă oferte comparabile, care răspund cerințelor din punct de vedere al
performanțelor și parametrilor din cererea de oferte, al obiectului acestora și din punct de vedere
financiar și sunt transmise de către operatori economici reali și care îndeplinesc condițiile de
calificare, verificabile de către experții evaluatori.
10. Documente care să demonstreze asigurarea cofinanțării de către beneficiar*:
a) extras de cont bancar vizat şi datat de bancă cu cel mult cinci zile lucrătoare înainte de data
depunerii cererii de finanţare, în cazul cofinanţării prin surse proprii (autofinanţare) sau prin
certificate de depozit nominative şi dematerializate, cu o scadenţă mai mică sau egală cu trei luni faţă
de data închiderii licitaţiei de proiecte;
sau
b) extras de cont bancar vizat şi datat de bancă cu cel mult cinci zile lucrătoare înainte de data
depunerii cererii de finanţare, în cazul existenței unor surse de cofinanţare de tipul: granturi,
sponsorizări, donaţii, însoţit de un document care să ateste sursa respectivă, emis de organizaţia care
a acordat-o;
sau
c) extras de cont bancar şi Formularul de achiziţie titluri de stat, emise şi vizate de bancă, în cazul
cofinanţării prin titluri de stat cu o scadenţă mai mică sau egală de trei luni faţă de data închiderii
licitaţiei de proiecte;
Extrasul de cont va fi obligatoriu însoțit de Angajamentul responsabilului legal al proiectului că nu
va utiliza în alte scopuri 50% din cofinanțarea privată.
Extrasele de cont bancar trebuie eliberate de la bănci de pe teritoriul României.
sau
d) extrasul liniei de credit datat cu cel mult cinci zile lucrătoare faţă de data depunerii cererii de
finanţare şi Contractul de credit vizat de bancă, în cazul cofinanţării prin linie de credit cu o
valabilitate de un an faţă de data lansării licitaţiei de proiecte, deschis la o bancă;
*exceptând solicitanții care s-au angajat prin declarație pe proprie răspundere, la depunerea cererii de
finanțare, că vor prezenta dovada cofinanțării private la data semnării contractului. Nu se depun în
cazul finanțării publice de 100%.

11. Certificat constatator ONRC emis conform legislației naționale în vigoare, din care să rezulte faptul
că solicitantul nu se află în proces de lichidare sau faliment.
Nu se depune în cazul solicitanților înființați în baza OG nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații.
12. Copia actului de identitate a reprezentantului legal*.

*Se acceptă inclusiv versiunea scanată, conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 41/2016.

13. Program de promovare (care include planul de informare defalcat pe acțiuni, mijloace, perioade și
activități de promovare cu rezultate scontate pentru proiectul depus)

14. Alte documente justificative – obligatorii la depunerea proiectului:
 Declarație pe proprie răspundere privitor la faptul că solicitantul nu este înregistrat în
Registrul debitorilor AFIR
 Declarație pe propria răspundere că dispune sau se angajeză să asigure logistica/dotarea
tehnică descrisă la cap.A.5.2.
 Situaţiile financiare înregistrate la Administraţia Financiară – bilanţ – formularele 10, și 20
pentru anii n, n-1 şi n-2 (după caz), unde n este anul 2016 pentru prezentul apel de propuneri
de proiecte
 Declarația pe propria răspundere privitor la respectarea structurii grupului de cursanți, așa
cum a fost estimată în cap.4.4 din Cererea de Finanțare
 Model de chestionar de exprimare a interesului participanților pentru structura de curs
propusă de solicitant, înainte de începerea cursului
 Declarația pe propria răspundere privitor la respectarea estimărilor de rezultat ale
proiectului, așa cum au fost prezentate în cap.4.6 din Cererea de Finanțare
 Certificat de înregistrare fiscală în scopuri de TVA
 Declarație pe propria răspundere privind angajamentul de raportare către GAL.

