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GRILA DE VERIFICARE A CONFORMITĂŢII ADMINISTRATIVE ŞI ELIGIBILITĂŢII  

CERERII DE FINANŢARE 
(CAECF) 

 

Cererea de finanţare care face obiectul analizei  
Titlul Cererii de finanţare: 
Solicitant finanţare: 
Număr înregistrare al Cererii de finanţare (cod SMIS): 

 
 

CEREREA DE FINANŢARE                                                                                           DA            NU 

Cererea de finanţare (împreună cu anexele) este redactată într-un singur 
exemplar original complet, la care se adauga: 

- 3 copii ale acesteia FĂRĂ ANEXE, copiile fiind ştampilate „conform cu 
originalul”, şi 

- 3 CD-ROM care conţin scanate toate anexele la cererea de finanţare, 
organizate pe fişiere cu nume relevante.  

  

Cererea de finanţare (împreună cu anexele) este numerotată, semnată şi 
ştampilată conform cerinţelor din Ghidul Solicitantului   

Dosarul cererii de finanţare conţine opis completat conform modelului   

Toate rubricile din cererea de finanţare sunt completate cu datele şi informaţiile 
solicitate şi respectă modelul standard   

Cererea de finanţare respectă formularul prevăzut, este datată, ştampilată şi 
semnată în original de reprezentantul legal sau de persoana împuternicită 
conform Actului de împuternicire. 

  

Toate copiile sunt ştampilate de solicitant cu menţiunea „Conform cu originalul” 
şi semnate de către acesta sau de către persoana împuternicită conform Actului 
de împuternicire 

  

(dacă este cazul) Actul de împuternicire este ataşat, în original   

Solicitantul se încadrează în una din următoarele categorii:  
� Unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi ale administraţiei publice locale)        

la nivel de: 
       municipiu reşedinţă de judeţ  

sau  

       sector al municipiului Bucureşti  

  

Solicitantul nu se află într-una din situaţiile descrise la punctul 2) secţiunea 
II.1.1 „Eligibilitatea solicitantului” din Ghidul solicitantului 
A se vedea si  Declaraţia de eligibilitate 

  

Declaraţia de eligibilitate a solicitantului 
� este ataşată 
� respectă formatul standard din Ghidul solicitantului 
� este datată, semnată în original, de către reprezentantul legal / persoana 

împuternicită a solicitantului   

  

Declaraţia de angajament a solicitantului 
� este ataşată 
� respectă formatul standard din Ghidul solicitantului e completată corect, 
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inclusiv cu cifrele reprezentand contributia la co-finantarea proiectului  
� este datată, semnată în original, de către reprezentantul legal / persoana 

împuternicită a solicitantului   

(dacă este cazul) Dovada achitării debitelor precum şi a penalităţilor aferente 
altor contracte finanţate din fonduri publice comunitare şi/sau naţionale , în 
copie 
A se corobora cu Declaraţia de eligibilitate 

  

Solicitantul are capacitatea operaţională de a asigura implementarea proiectelor 
din cadrul cererii de finantare:  
� CV-urile şi fişele de post aferente echipei de proiect sunt ataşate, în copie, 

si respecta cerintele minime conform Ghidului solicitantului, sectiunea II.1.1 
Eligibilitatea solicitantului  

� (in cazul in care se contracteaza servicii de management extern al proiectului) 
activităţile de management al proiectului ce vor face obiectul contractului de 
servicii de management al proiectului, precum si fişele de post 
corespunzătoare membrilor echipei de management extern exista in cererea 
de finantare, iar atributiile celor 2 echipe de proiect nu se suprapun 

  

� Solicitantul are capacitatea financiară de a asigura implementarea 
proiectelor din cadrul cererii de finantare (asigura resursele financiare necesare 
implementării optime a contractului de finantare, în condiţiile rambursării 
ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale) 

A se vedea Hotărârea Consiliului local de aprobare a proiectelor şi a cheltuielilor 
legate de fiecare proiect, în copie conform cu originalul 

A se corobora cu Declaraţia de angajament  

  

Certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată exigibile a 
impozitelor şi taxelor către bugetul general consolidat, eliberat de Direcţia 
Generală a Finanţelor Publice - Administraţia Finanţelor Publice, valabil si 
conform, in original 

A se vedea punctul 2 din sectiunea II.1.1 Eligibilitatea solicitantului 

  

Certificat fiscal privind impozitele şi taxele locale eliberat de primărie, valabil si 
conform, in original 
A se vedea punctul 2 din sectiunea II.1.1 Eligibilitatea solicitantului  

  

In procesul de pregatire, contractare si implementare a contractului de 
finantare, solicitantul a respectat si va respecta legislaţia naţională şi comunitară 
aplicabilă în domeniul egalităţii de şanse 
A se vedea Declaraţia de angajament 

  

In procesul de pregatire, contractare si implementare a contractului de 
finantare, solicitantul a respectat si va respecta legislaţia naţională şi comunitară 
aplicabilă în domeniul dezvoltării durabile şi eficienţei energetice 
A se vedea Declaraţia de angajament  

  

In procesul de pregatire, contractare si implementare a contractului de 
finantare, solicitantul a respectat si va legislaţia naţională şi comunitară 
aplicabilă în domeniul achiziţiilor publice 
A se vedea Declaraţia de angajament 

  

Solicitantul certifica intretinerea infrastructurii create/ reabilitate/ amenajate/ 
modernizate/ extinse şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o 
perioadă de cel puţin 5 ani după finalizarea/ darea în exploatare  
A se vedea Declaraţia de angajament 

  

Solicitantul nu are deschise, in vederea depunerii de proiecte spre finantare, 
alte scheme/programe de finantare a masurilor ce fac obiectul prezentului 
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ghid, care ofera conditii de finantare mai avantajoase decat cele prezentate in 
acest ghid 

A se vedea Declaraţia de eligibilitate 

Valoarea totală a proiectelor care compun Cererea de finantare se încadrează 
în limitele financiare prevăzute, respectiv: 
între 1.700.000 lei şi 46.000.000 lei, inclusiv TVA 

  

Toate proiectele care fac obiectul cererii de finantare au fost declarate 
conforme si eligibile, conform grilelor individuale (G.1 CAEP şi grilele – baza 
aferente fiecărui proiect, respectiv G 1.1, G 1.2, G 1.3, G 1.4 şi G 1.5) ataşate la 
prezenta 

  

Toate proiectele care fac obiectul cererii de finantare se incadreaza in aceeasi 
rata de co-finanţare din partea asociaţiilor de proprietari (mai mult de 50% 
dintre familiile - proprietari din fiecare proiect au un venit net lunar pe membru de 
familie sub acelasi prag – 150 Euro, 350 Euro SAU 500 Euro) 

  

Toate documentele ataşate la Cererea de finantare, care au termen de 
valabilitate, sunt valabile la data depunerii 

  

Vizita la faţa locului confirmă informaţiile prezentate în documentaţia cererii de 
finanţare şi toate proiectele care fac obiectul cererii de finantare au fost 
declarate conforme si eligibile, în baza grilelor individuale (G.2 VFL aferentă 
fiecărui proiect) ataşate la prezenta 

  

1 Da/Nu – cerinţă îndeplinită/ neîndeplinita  
 
 
 
 
Concluzie finală comisie: 
CF eligibilă si conformă, 
selectată pentru etapa de pre-
contractare 

DA    ���� NU    ���� 

  Justificare detaliata, inclusiv 
recomandări, după caz 

Concluzie Expert OI  DA    ���� NU    ���� 

Nume, pozitie, semnatura, data  Justificare detaliata, inclusiv 
recomandari, dupa caz 

Concluzie Expert tehnic 
independent 

DA    ���� NU    ���� 

Nume, pozitie, semnatura, data  Justificare detaliata, inclusiv 
recomandari, dupa caz 

 
Verificat - Prenume NUME Sef Serviciu Contractare OI, Semnatura, Data 
 
Aprobat – Prenume NUME Sef OI, Semnatura, Data 
 
Aprobat - Prenume NUME Director ADR, Semnatura, Data 
 
 
 
 
 
 
 


