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Ghid Conditii Generale 
Sectiunea 7.4  – Anexe obligatorii la Cererea de 

Finantare 
 

 

• Solicitantul trebuie să anexeze documentele care atestă 
proprietatea/concesiunea/dreptul de administrare/ 
dreptul de superficie asupra infrastructurii (imobilului) pe 
care se propune a se realiza investiția 

Se acceptă înscrierea provizorie în cartea funciară doar a 
dreptului de proprietate cu condiția depunerii unui extras de 
carte funciară cu înscrierea definitivă a dreptului respectiv, 
cel mai târziu în termen de maxim 30 zile lucrătoare de la 
primirea notificării privind demararea etapei precontractuale 
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Ghid Conditii Generale 
Sectiunea 7.4  – Anexe obligatorii la Cererea de 

Finantare 

Documentatia Tehnico-Economica: 
• Planşele sunt depuse fie, în format electronic, scanate, 

în format pdf, semnate de reprezentantul legal al 
solicitantului/persoana împuternicită ca fiind 
”conforme cu originalul”, conținând un cartuș semnat 
conform prevederilor legale,fie sunt depuse în format 
electronic, fișiere tip pdf, însoțite de declarația pe 
proprie răspundere a reprezentantului legal al 
solicitantului/persoanei imputernicite și viza 
proiectantului cu privire la conformitatea acestora cu 
formatul original (semnată și depusă în original), , 
respectiv plansele sunt in formatul in care au fost 
elaborate dar sunt convertite în fișiere de tip PDF.  
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Ghid Conditii Generale 
Sectiunea 7.4  – Anexe obligatorii la Cererea de 

Finantare 

Hotararea de aprobare a Documentatiei  Tehnico-
economice 

• În cazul în care la cererea de finanțare se 
anexează o documentatie tehnico-economică 
actualizata (DALI actualizat/SF actualizat), 
hotărârea anterior menționată va fi anexată 
pentru documentatia actualizata (iar daca se 
mentioneaza doar modificarea unei hotarâri 
anterioare, atunci se va anexa si documentul 
initial care a fost modificat). 
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Ghid Conditii Generale 
Sectiunea 7.4  – Anexe obligatorii la Cererea de 

Finantare 

Atentie la modul de prezentare a documentelor! 

 

Pentru beneficiarii de drept public, cererea de 
finanţare, inclusiv anexele acesteia, va fi ştampilată cu 
ştampila instituţiei pe fiecare pagină în parte.  

 

Documentele prezentate în copie vor purta mențiunea 
conformităţii cu originalul, aplicată pe fiecare pagină în 
parte, precum și semnătura reprezentantului legal 
persoanei împuternicite special.  
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Ghid Conditii Generale 
Sectiunea 8.1  – Conformitate administrativa si eligibilitate 

 

Organismul intermediar/AMPOR după caz, poate 
solicita o singură clarificare privind criteriile de 
conformitate administrativă și eligibilitate, cu termen 
limită de răspuns de 3 zile lucrătoare.  
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Ghid Conditii Generale 
Sectiunea 8.1  – Conformitate administrativa si eligibilitate 

Pentru apelurile competitive  

Proiectele respinse în cadrul etapei de verificare a 
conformității administrative și eligibilității pot fi 
redepuse în cadrul apelului de proiecte în care au fost 
depuse inițial, cu condiția respectării termenului limită 
sau condițiile de închidere a apelului în conformitate cu 
ghidurile specifice.  

Nu pot fi redepuse proiectele după ce au fost respinse 

în cadrul etapei de evaluare tehnică și financiară. 
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Ghid Conditii Generale 

 

• Au fost introduse următoarele acte normative: 
 
• Legea 98/2016 privind achizițiile publice – publicată în  M. 

Of. nr. 390  din 23 mai 2016 
 

• HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea 
nr. 98/2016 privind achizițiile publice - publicată în M. Of nr. 
423 din 6 iunie 2016 
 

• Ordin MFE nr. 1284/2016 - publicată în M. Of. nr. 618 din 12 
august 2016 

8 



Investim în viitorul tău! 

Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat 

de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională 
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Str. M. Eminescu 163, Bucuresti 

Telefon /Fax: +4 021.315.96.59; +4021.315.96.65  

Helpdesk: + 4021.313.80.99  

E-mail: helpdesk@adrbi.ro 
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