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MODEL A 

 

Opisul de mai jos va fi pagina 0 a dosarului cererii de finanţare. 

 
PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013 
Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere” 
Domeniului major de intervenţie 1.2 „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a 
blocurilor de locuinţe” 

 

CERERE DE FINANŢARE 
Titlul: completaţi cu titlul, aşa cum apare în Formularul cererii de finanţare 

Solicitant: completaţi cu denumirea completă a solicitantului, aşa cum apare în Formularul 

cererii de finanţare  

 

OPIS 
Pentru unele anexe sunt prevăzute, în ghid, modele şi formulare standard. Formatul celorlaltor 
documente va respecta normele legale în vigoare la data depunerii cererii de finanţare. 

 

Nr. 
crt. 

Tip document 
Nr. pagina 

(de la … până la…) 

Perioada de 
valabilitate a 
documentului 

(Nu se aplică / 
zz.ll.aaaa) 

1. Formularul cererii de finanţare 1 - …  

2. Actul de împuternicire* … - …  

3. Declaraţie de eligibilitate (Formular B) … - …  

4. Declaraţie de angajament (Formular C) … - …  

5. Decizii şi dovezi ale achitării debitelor 
precum şi a penalităţilor aferente altor 
contracte finanţate din fonduri publice 
comunitare şi/sau naţionale* 

… - …  

6. CV-urile şi fişele de post aferente echipei 
de management inten al proiectului  

… - …  

7. Certificatul de atestare fiscală privind 
îndeplinirea obligaţiilor de plată a 
impozitelor şi taxelor către bugetul 
general consolidat 

… - …  

8. Certificatul fiscal privind impozitele şi 
taxele locale 

  

9. PENTRU FIECARE PROIECT:   

10.Hotărârea Consiliului local de aprobare a 
documentaţiei tehnico-economice şi a 
cheltuielilor legate de fiecare proiect 
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11.Contractul de mandat    

12.Hotararea Adunarii Generale a AsociatieI 
de Proprietari  

  

13.Tabelul proprietarilor   

14.Certificatul de urbanism şi avizele 
aferente în vederea eliberării autorizaţiei 
de construcţie 

… - …  

15.Expertiza tehnica   

16.Raportul de audit energetic   

17.DALI   

18. PT   

19.Actul administrativ al autorităţii competente 
pentru protecţia mediului 

  

20.Autorizaţie de construcţie   

21.Avizul Comisiei de Urbanism   

22.Avizul ISC si aprobarea beneficiarului 
pentru modificări* 

  

23.
[Alte anexe] … - …  

 *) dacă este cazul 


