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Greseli  intalnite in completarea Cererilor de finantare 
 

• Nerespectarea prevederilor ghidului solicitantului in ceea ce priveste anexele ce 

sunt obligatotiu sa insoteasca cererea de finantare, lipsa acestor documente sau 

prezentarea unor documente care nu sunt valabile (lipsa documentelor de 

proprietate, lipsa certificatului de acreditare pentru serviciul social furnizat, 

documente care nu respecta termenele de valabilitate din ghidul solicitantului); 

• Nerespectarea criteriilor de eligibilitate din ghidul solicitantului (neprezentarea 

documentelor care atesta proprietatea/ administrarea, valoarea totala a 

proiectului depaseste valoarea totala maxima admisa in cadrul domeniului major 

de interventie); 

• Nerespectarea formatului standard din ghidul solicitantului pentru cererea de 

finantare, plan de afaceri, studiu de fezabilitate, plan de marketing; 

• Intelegerea gresita a cerintelor ghidului solicitantului privind activitatile eligibile 

pentru fiecare domeniu major de interventie, in special pentru activitatile de 

reabilitare si extindere; prezentarea de documentatii tehnico-economice care nu 

corespund activitatilor propuse prin proiect; 

• Neconcordante intre investitia/ lucrarile propuse prin proiecte si activitatile 

eligibile din cadrul domeniului major de interventie; includerea in cadrul 

proiectului a unor activitati neeligibile; 

• Plan de faceri, plan de marketing, analiza cost – beneficiu superficial elaborate, 

informatiile dintre documente nu au fost corelate; 

• Proiectii financiare nerealiste, fara o fundamentare; 

• Greseli in completarea bugetului proiectului si a surselor de finantare in ceea ce 

priveste contributia proprie; 

• Bugetul proiectului incomplet, completat gresit, cheltuieli incadrate fara 

respectarea Ordinului de cheltuieli eligibile pentru fiecare domeniu major de 

intervetie; supraestimari/subestimari ale costurilor pentru anumite linii bugetare; 

• Necorelare intre bugetul proiectului, calendarul activitatilor si planul achizitiilor 

atat ca sume incluse, cat si ca planificare in timp a activitatilor; 
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• Necorelare intre bugetul proiectului, devizul general si devizele pe obiecte; 

• Neaplicarea corecta a prevederilor pentru proiectele generatoare de venituri, 

declararea incorecta a proiectului ca fiind generator de venituri desi acest lucru 

nu se sustine prin analiza cost-beneficiu si invers; 

• Necorelarea surselor de finantare cu estimarile de intrari din analiza cost-

beneficiu pentru proiectele generatoare de venituri, valoarea pentru 

autofinantare calculate incorect si nefundamentata prin valorile din analiza cost – 

beneficiu; 

• Planificarea nerealista a activitatilor, nu se tine cont de perioadele de iarna 

pentru lucrari de constructii; solicitantii isi propun termene scurte pentru 

indeplinirea activitatilor.  

• Nefundamentarea/ fundamentarea insuficienta a modului in care se respecta prin 

proiect temele orizontale: dezvoltarea durabila, egalitatea de sanse, protectia 

mediului; 

• Nejustificarea/ justificarea insuficienta a sustenabilitatii proiectelor;  

• Includerea in cererea de finantare a unor indicatori necuantificabili, nerealisti, a 

unor indicatori nefundamentati/ insuficient fundamentati. 

                                                                                                                           


