
Asociația Grupului de Acțiune Locală 
                 "Codrii Pașcanilor"

A.4 Descrierea succintă a proiectului:

A.5 Amplasarea proiectului:

Regiunea de dezvoltare:                                 Judet

Obiectivele investiţiei                           Judet                               Comuna                                           Sat

               Restaurarea, conservarea si/sau dotarea asezamintelor monahale de clasa B

                  Modernizarea, renovarea si/sau dotarea caminelor culturale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Conţinutul cadru al documentaţiei tehnico-economice faza SF/DALI conform :                                                                                                        

H.G. nr. 907/2016                                                                                                                                                                                                                                      

H.G. nr. 907/2016                                                                                                                                                                                                                                                        

A.2 Denumire solicitant                                                                          

A.3 Titlu proiect:

DATE DE ÎNREGISTRARE NUME ŞI PRENUME DIRECTOR

GENERAL ADJUNCT CRFIR

Se completează de către Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale

Centrul Regional- Programul FEADR 2014-2020

Data Înregistrării

Numele şi prenumele persoanei care înregistrează: Semnătura:

Data primirii cererii de finanţare la contractare:

A. PREZENTARE GENERALĂ

A.1 Măsura Sub-măsura 19.2   ” Sprijin pentru implementarea actiunilor în cadrul strategiei de  dezvoltare locală”/   

Măsura: M06/6B - Investitii pentru dezvoltare rurala in teritoriul GAL "Codrii Pascanilor"

CRFIR

Nr. 

inregistrare

Semnătura Director General Adjunct

CRFIR

Ştampila CRFIR

                 Restaurarea, conservarea si dotarea cladirilor/monumentelor din  patrimoniul cultural imobil de interes local de clasa B



A8 Date despre proiectant:

* Codul unic de înregistrare APIA Anul atribuirii codului

B1.2 Sediul social / Domiciliul stabil al solicitantului / Reşedinţa din România

Judetul                                                     Localitate                                                       Sat

Cod poştal                                                    Strada                                                                                                 Nr.

Număr de înregistrare în registrul comerțului/Registrul asociatiilor si fundatiilor

Denumire:

Cod Unic de Înregistrare / Codul de                                                            Număr de înregistrare în registrul comerțului

Înregistrare Fiscală

Cod Unic de Înregistrare / Codul de                                                         Număr de înregistrare în registrul comerțului

Înregistrare Fiscală

A 6.1      Proiect cu constructie - montaj                   A 6.2              Comune

               Proiect fara constructie                                                   Alt tip de  solicitant

A 6.3           Restaurarea, conservarea şi dotarea clădirilor/monumentelor din  patrimoniul cultural imobil de  interes 

local  de  clasă  B

                   Restaurarea, conservarea si/sau dotarea asezamintelor monahale de clasa B

                   Modernizarea, renovarea şi/sau dotarea caminelor culturale

A 6.4 Prescorare

A 6.4.1 Detaliere critetii de selectie indeplinite

A.7 Date despre consultant:
Denumire:

B INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL
B1 Descrierea solicitantului

B1.1 Informaţii privind solicitantul

Data înființării                   Cod Unic de Înregistrare și/sau Codul de Înregistrare Fiscală     Statut juridic al solicitantului



FEADR

SAPARD

Program National *

Program National *

Program National *

                                      Email:

B3 Informaţii privind contul bancar pentru proiect FEADR

DENUMIRE PROGRAM

FINANȚARE

DA NU

Numar 

proiecte

Titlul Proiectui și numărul contractului de finanțare Data

finalizării

    ll/zz/aaaa    

Valoarea 

sprijinului 

(EURO)

C FINANȚĂRI NERAMBURSABILE OBȚINUTE, SAU SOLICITATE 
Dacă au fost obținute finanțări nerambursabile sau au fost solicitate și au fost obținute parțial, se vor detalia prin completarea

tabelului de mai jos.

               DA                             NU

B3.2 Adresa Băncii/Sucursalei

B3.3 Cod IBAN                                                                                        B3.4 Titularul contului bancar

B3.1 Denumirea Băncii Denumirea Sucursalei/Filialei

B2.2 Domiciliul stabil al reprezentantului legal de proiect

Judet                                                            Localitate                                                                          Sat

Telefon fix                                                   Telefon mobil                                                                            Fax

Cod postal                                   Strada                          Nr.                                         Bloc                Scara        Ap.

Prenume Functie Reprezentant legal Specimen de semnatura

Pasaport

de:Act de identitate Seria: Numarul Eliberat la

data de:

Valabil pana la:

     BI CI

B2 Informaţii referitoare la reprezentantul  legal de proiect
B2.1 Date de identitate ale reprezentantului legal de proiect

Data nasterii Codul numeric personal

LEGAL

Telefon fix / mobil                                                        Fax                                                                     Email

B1.3 Numele şi prenumele reprezentantului legal şi funcţia acestuia în cadrul organizaţiei, precum şi specimenul de semnătură:

Nume

Bloc                                             Scara



Alte programe europene *

Alte programe 

internationale*

Alte programe 

internationale*

* se completează de către solicitant cu denumirea programului

Alte programe 

internationale*

Alte programe europene *

Alte programe europene *

REGULI DE COMPLETARE
Completaţi devizele aferente capitolelor de cheltuieli, defalcat pe cheltuieli eligibile şi 
neeligibile prin completarea tabelelor incluse în acest document, respectiv :
1. Tabelul "Deviz financiar_cap3" cuprinde cheltuielile aferente capitolului 3 - Cheltuieli pentru 
proiectare şi 
2. Tabelul "Devize obiect" cuprinde formatul cadru al devizului pe obiect, iar solicitantul va 
completa atâtea devize pe obiect câte obiecte definite de proiectant, sunt incluse în proiect. 
Suma tuturor devizelor pe obiect trebuie să se regăseasca atât în Bugetul Indicativ (tabelul 
"Buget indicativ" din cererea de finanţare, partea specifică), cât şi în 
În cazul în care proiectul de investiţii presupune mai multe devize pe obiect, solicitantul va 
crea în documentul curent câte o copie a tabelului "Devize obiect" pentru fiecare deviz pe 
obiect şi va detalia cheltuielile eligibile şi neeligibile pe fiecare în parte.
3. Tabelul "cap.2+cap.5" cuprinde cheltuieli aferente capitolelor 2 şi 5 şi trebuie să se 
regăsească atât în Bugetul Indicativ (tabel "Buget indicativ" din cererea de finanţare, partea 
specifică), cât şi Devizul General din Studiul de Fezabilitate/Documentatia de avizare a 
Lucrarilor pentru Interventii.
4. Câmpurile "Prescorare" şi "Detaliere criterii de selecţie îndeplinite" de la sectiunea A6 sunt 
obligatorii.
Trebuie bifate si anexate toate documentele (6.1, 10 şi 18) de pe coloana “DEPUNERE -
Obligatoriu pentru toate proiectele” din sectiunea E – Lista documentelor anexate.

Documentele (1.1, 1.2, 2, 3.1, 3.2, 5.1, 5.2, 6.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 11.1, 11.2, 12, 13, 14,15, 
15.1, 16, 20) de pe coloana "DEPUNERE Obligatoriu daca proiectul o impune" din sectiunea E –
Lista documentelor anexate - trebuie bifate şi anexate dacă proiectul o impune.






