
 

 

Anexa 12 

Nr. 
CRITERII DE ELIGIBILITATE ADMINISTRATIVĂ ȘI TEHNICO-

FINANCIARĂ 
DA/NU 

 Solicitantul face parte din categoria beneficiarilor eligibili  

 Dosarul de finanțare este complet și conține:  

 - Cererea de finanțare completată în aplicația online (cf. Anexa 2)  

 - Bugetul proiectului (cf. anexa 3)  

 - Graficul activităților – GANTT (cf. anexa 4)  

 
- Declarația privind evitarea conflictului de interese, a fraudei, 

corupției și a dublei finanțări; (cf. anexa 5) 
 

 
- Declarația privind aplicarea principiului „DNSH” și autoevaluarea 

privind impactul asupra mediului; (cf. Anexa 6) 
 

 - Declarație de eligibilitate și angajament (cf. anexa 7)  

 

- Acord de co-finanțare încheiat cu autoritatea locală (Primărie sau 
Consiliu Județean) privind asigurarea co-finanțării a 10% din 
bugetul proiectului. Co-finanțarea de minimum 10% va trebui să 
fie în bani și va trebui să fie justificată în raportul financiar. (cf. 
Anexa 8) 

 

 - Declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu 
caracter personal – GDPR (cf. Anexa 9) 

 

 - Declarația privind beneficiarul real (cf Anexa 10);  

 

- Documentele de identificare (Act de constituire, Statut, Hotărâre 
judecătorească, Dovada de înscriere în Registrul Asociațiilor și 
Fundațiilor, Acte adiționale și Hotărâri judecătorești, după caz, 
Certificat de identificare fiscală); 

 

 - Documente de fundamentare a bugetului  

 - Situațiile financiare la 31 decembrie 2021 sau, în cazul entităților 
înființate în 2022, ultima balanță de verificare. 

 

 - CV-urile echipei de proiect.  

 - Raportul de activitate culturală din ultimul an, sau de la data 
înființării, după caz. 

 

 
Toate documentele sunt semnate de reprezentantul legal (acolo unde 

este cazul). 
 

 

Bugetul cuprinde cheltuieli eligibile și se încadrează în limitele prevăzute 

în Ghidul solicitantului pe categorii de cheltuieli și nu depășește plafoanele 

de finanțare (minim și maxim). 

 



 
În cazul în care solicitantul a răspuns DA la enunțurile din cadrul 
formularului de autoevaluare privind impactul asupra mediului, acesta 
propune un plan de măsuri de reducere a impactului. 

 

 
Durata de implementare se încadrează în limitele prevăzute în Ghidul 

solicitantului. 
 

 

Proiectul se desfășoară într-o localitate cu o populație mai mică de 50,000 

de locuitori (cf. datelor INS la 1 ianuarie 2022 disponibile la 

https://www.afcn-pnrr.ro/pnrr/cadrul-legal.html ) 

 

 
Grupul țintă se încadrează în categoriile eligibile și include un număr 

minim de 30 de participanți. 
 

 

Referent Birou Management Proiecte ( Nume, prenume, semnatură) .................................. 

Data .................................. 

https://www.afcn-pnrr.ro/pnrr/cadrul-legal.html

