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Anexa nr. 3 la ghid 

GRILĂ  
pentru analiza juridică de evaluare a conformităţii documentelor şi eligibilităţii solicitantului 

Solicitant:  
Nr. de înregistrare la AFM a cererii de finanţare:  

Etapa I 

Conformitate administrativă şi criterii de eligibilitate 
Evaluator 
DaNu Comentarii

 
Solicitantul 
I. CONFORMITATE    

1. 

Dosarul de acceptare a fost depus în cadrul sesiunii de înscriere organizate de 
AFM, în condiţiile prevăzute de art. 15 alin. (1) din Ghidul de finanţare a 
Programului privind efectuarea de lucrări destinate creşterii eficienţei energetice 
în locuinţe unifamiliale, beneficiari persoane fizice (ghid). 

   

2. Dosarul de finanţare al solicitantului cuprinde:    
2.1.

Formularul cererii de finanţare prevăzut în anexa nr. 1 la ghid, completat integral 
prin tehnoredactare, în original, semnat de solicitant sau de împuternicitul acestuia    

2.2.Actul de identitate al solicitantului, valabil la data înscrierii în aplicaţie, în copie 
   

2.3.
Împuternicirea notarială, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată 
de către o persoană împuternicită, în original     

2.4.
Actul de identitate al persoanei împuternicite, valabil la data înscrierii în aplicaţie, 
în copie    

2.5.

Extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile la data înscrierii în aplicaţie, 
din care să rezulte dreptul de proprietate asupra imobilului construcţie pe care se 
va implementa proiectul, în original, copie legalizată sau eliberat online; în cazul 
în care sistemul de producere a energiei din surse regenerabile care deserveşte 
construcţia se amplasează pe teren, se va prezenta, în plus faţă de extrasul de 
carte funciară aferent construcţiei, extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 
de zile la data depunerii cererii de finanţare, în original, copie legalizată sau 
eliberat online, din care să rezulte că solicitantul este 
proprietar/coproprietar/deţine un drept de folosinţă asupra imobilului teren. 

   

II. ELIGIBILITATE 
3. Este persoană fizică cu domiciliul în România. 

   

4. 

Este proprietar/coproprietar al imobilului construcţie pentru care solicită finanţare, 
astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară. 
Este proprietar/coproprietar al acesteia, astfel cum rezultă din extrasul de carte 
funciară, în cazul în care sistemul de producere a energiei din surse regenerabile 
se amplasează pe una dintre anexele care deservesc imobilul construcţie. 
Este proprietar/coproprietar/sau deţine un drept de folosinţă asupra imobilului 
teren, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară, în situaţia în care sistemul 
se amplasează pe teren. 

   

5. Are acordul tuturor coproprietarilor cu privire la implementarea proiectului, în    
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situaţia în care imobilul pe care se implementează proiectul este deţinut în 
coproprietate, astfel cum rezultă din cererea de finanţare. 

6. 

Imobilul pe care se implementează proiectul nu este afectat de sarcini (de 
exemplu: locaţiune, comodat, promisiune de vânzare-cumpărare, cesiune de 
creanţă, sechestru etc.) în favoarea unei persoane juridice sau a unei entităţi 
care desfăşoară activităţi economice, cu excepţia cazului în care este afectat de 
o ipotecă imobiliară; nu face obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la 
instanţele judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau 
dreptului comun sau al unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate 
publică. 

   

7. 
Potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, solicitantul nu 
a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului prin hotărâre 
judecătorească definitivă. 

   

8. 

Potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, solicitantul îşi
dă acordul cu privire la prelucrarea de către Autoritate a tuturor datelor şi 
informaţiilor furnizate, precum şi cu privire la transmiterea acestora către terţe 
instituţii sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligaţiilor 
şi clauzelor prevăzute în ghid sau în scopul elaborării de situaţii şi statistici. 

   

Etapa II 
Propunere respingere cu posibilitate de remediere a motivelor în baza art. 17 alin. (3) din ghid
Propus spre remediere Motive

Consilier juridic (numele şi prenumele)  SemnăturaData
Preşedintele comisiei de analiză (numele şi prenumele)SemnăturaData

Etapa III 
Analiza remedierii motivelor în baza art. 17 alin. (3) din ghid
Documente prezentateRemedierea motivelor de respingere evidenţiate în etapa IObservaţii

Etapa IV 
Propunere înaintare Comitet director

 
Propus spre acceptare  

 
Propus spre respingere

Consilier juridic  
(numele şi prenumele) 

SemnăturaData

Preşedintele comisiei de analiză
(numele şi prenumele) 

SemnăturaData
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Anexa nr. 4 la ghid 

GRILĂ 
pentru analiza tehnico-economică de evaluare a conformităţii documentelor şi eligibilităţii 

solicitantului 

Solicitant:  
Nr. de înregistrare la AFM a cererii de finanţare:  

Etapa I 

Conformitate administrativă şi criterii de eligibilitate 
Evaluator 
DaNu Comentarii

 
I. CONFORMITATE  
Dosarul cuprinde:    

1.

Certificatul de performanţă energetică eliberat înainte de intervenţie, în original sau 
în copie legalizată, elaborat conform legislaţiei în vigoare de către un auditor 
energetic pentru clădiri atestat, nu mai vechi de 6 luni la data înscrierii în aplicaţia 
informatică 

   

2.

Raportul de audit energetic al clădirii, elaborat în urma efectuării auditului energetic 
al clădirii înainte de intervenţie, în original sau în copie legalizată, întocmit conform 
legislaţiei în vigoare de către un auditor energetic pentru clădiri gradul I (C&I) 
atestat, nu mai vechi de 6 luni la data înscrierii în aplicaţia informatică, care trebuie 
să conţină în mod obligatoriu cel puţin următoarele informaţii:  
(i) indicatorii de eficienţă energetică menţionaţi la art. 5 alin. (2) din Ghidul de 
finanţare a Programului privind efectuarea de lucrări destinate creşterii eficienţei 
energetice în locuinţe unifamiliale, beneficiari persoane fizice (ghid); pentru 
reducerea procentuală a consumului total de energie şi reducerea procentuală a 
indicelui de emisii echivalent CO_2 se vor indica valorile estimate a fi realizate 
după implementarea proiectului;  
(ii) aria utilă a spaţiului încălzit;  
(iii) măsurile propuse pentru creşterea eficienţei energetice a clădirii, formulate în 
concordanţă cu categoriile de cheltuieli eligibile conform art. 6 din ghid. 

   

3.

Certificat de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis 
pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului 
Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicaţie, în original, 
în copie legalizată sau emis în spaţiul privat virtual 

   

4.

Certificat de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale 
bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în 
a cărei rază teritorială îşi are domiciliul solicitantul, în termen de valabilitate la data 
înscrierii în aplicaţie, în original, în copie legalizată sau emis şi comunicat prin 
mijloace electronice de transmitere la distanţă 

   

5.

Certificat de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale 
bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în 
a cărei rază teritorială va fi implementat proiectul, în situaţia în care domiciliul 
solicitantului este diferit de adresa de implementare, în termen de valabilitate la 
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data înscrierii în aplicaţie, în original, în copie legalizată sau emis şi comunicat prin 
mijloace electronice de transmitere la distanţă 

II. ELIGIBILITATE 

1.
Există corespondenţă între CNP-ul solicitantului înscris în aplicaţia informatică şi 
CNP-ul înscris în cartea de identitate depusă la dosar.    

2.
Conform estimărilor din raportul de audit energetic iniţial, proiectul îndeplineşte 
indicatorii de eficienţă energetică a clădirii în conformitate cu art. 5 alin. (2) din ghid.    

3.
Nu are obligaţii restante la bugetul de stat şi la bugetul local, conform legislaţiei 
naţionale în vigoare, la momentul depunerii dosarului de finanţare.    
Punctele I.1, I.2 şi II.2 vor fi evaluate de către personalul tehnic, precum şi calculul cheltuielilor 
eligibile, iar punctele I.3-I.5 şi II.1-II.3 vor fi evaluate de către economist. 

 
 
Etapa II 

Propunere respingere cu posibilitate de remediere a motivelor în baza art. 17 alin. (3) din ghid, pentru 
evaluarea tehnică
Propus spre remediere Motive 
Referent de specialitate (numele şi prenumele)  SemnăturaData
Preşedintele comisiei de analiză (numele şi prenumele) SemnăturaData
Propunere respingere cu posibilitate de remediere a motivelor în baza art. 17 alin. (3) din ghid, pentru 
evaluarea economică
Propus spre remediere Motive 
Referent de specialitate (numele şi prenumele)  SemnăturaData
Preşedintele comisiei de analiză (numele şi prenumele) SemnăturaData

 
 
Etapa III 

Analiza remedierii motivelor în baza art. 17 alin. (3) din ghid, pentru evaluarea tehnică
Documente prezentateRemedierea motivelor de respingere evidenţiate în etapa IObservaţii
Analiza remedierii motivelor în baza art. 17 alin. (3) din ghid, pentru evaluarea economică
Documente prezentateRemedierea motivelor de respingere evidenţiate în etapa IObservaţii

 
 
Etapa IV 

Propunere înaintare Comitet director 
Evaluare tehnică Evaluare economică 
Propus spre aprobare pentru suma de ……….......... lei 
Propus spre respingere  

Propus spre aprobare  
Propus spre respingere 

Numele şi prenumele: Numele şi prenumele:
Semnătura: Semnătura: 
Data: Data: 
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Preşedintele comisiei de analiză 
Numele şi prenumele: 
Semnătura: 
Data: 

 


