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APEL DE SELECȚIE 
 

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ POARTA APUSENILOR  
anunţă lansarea în perioada 29.11.2017 – 02.01.2018, cu prelungire până în data de 

06.02.2018 
 
 

MASURA M5_6B Dezvoltarea serviciilor de 
bază 

 
Data publicării: 29.11.2017 

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: Măsura M5/6B Dezvoltarea serviciilor de 
bază 
 

Data lansării apelului de selecție: 29.11.2017 
 

Data limită de depunere a proiectelor: 02.01.2018, cu prelungire până în data de 06.02.2018 
 

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: 

Biroul GAL POARTA APUSENILOR în intervalul orar 11:00-15:00 de luni până vineri. 

Fondul disponibil pentru această sesiune: 225.000 EURO. 

 

 INTENSITATEA SPRIJINULUI 

  90% din totalul cheltuielilor eligibile.  

 

                      VALOAREA SPRIJINULUI 

  Maxim 75.000 euro/proiect 

 
Model Cerere de Finanțare 
Versiunea editabilă a Cererii de finanțare se regăsește în dosarul aferent prezentului apel de 
selecție. 
 

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea 

proiectului: 

 

1.1 Studiu de Fezabilitate/Documentaţie de Avizare pentru Lucrări de intervenţii, întocmite  

conform  legislaţiei în  vigoare  privind  conţinutul  cadru  al documentaţiei  

tehnico‐economice aferente  investiţiilor  publice,  precum  şi  a structurii  şi  metodologiei de 

elaborare a devizului general pentru obiecte de investiţii şi lucrări de intervenţii. 

sau 

1.2 Memoriu justificativ 
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Pentru proiectele care vizează intervenţii asupra obiectivelor de patrimoniu cultural clasa 

(grupa) B, documentaţia va fi întocmită  conform  DISPOZIŢIEI Nr. 4300/VN/03.11.2005  privind  

unele măsuri  pentru  îmbunătăţirea  activităţii  în  domeniul  avizării,  elaborată  de  

Ministerul  Culturii  şi Cultelor,  pentru investiţii  de  restaurare/conservare a  obiectivelor  de  

patrimoniu și a DISPOZIȚIEI nr. 5596‐VN/01.08.2007 pentru completarea DISPOZIŢIEI Nr. 

4300/VN/03.11.2005.   

Intervențiile asupra monumentelor istorice se fac numai pe baza și cu respectarea avizuluiemis 

de către  Ministerul  Culturii  sau,  după  caz,  de  către serviciile  publice  deconcentrate  ale  

Ministerului Culturii,  excepție  de  la  aceasta  o  fac documentațiile  de  restaurare  a  

componentelor artistice (decorațiuni murale, pictură murală, etc)  ale căror avize sunt emise 

doar de Ministerul Culturii. 

 

Atenţie!  

Pentru justificarea rezonabilităţii preţurilor pentru investiția de bază, proiectantul va avea în 

vedere Ordinul Ministerului Culturii și Cultelor nr. 2.260/22.06.2006 privind precizarea 

indicatoarelor de norme de deviz pentru ofertare și decontarea situațiilor de lucrări de 

consolidare și restaurare‐conservare a monumentelor istorice şi va menţiona sursa de preţuri 

folosită sau prevederile HG nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru 

obiective de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare 

şi va menţiona sursa de preţuri folosită. 

 

2. Certificat de Urbanism completat și eliberat conform reglementărilor legale în vigoare și 

aflate în termenul de valabilitate la data depunerii cererii de finanțare. 

3. Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei/comunelor, întocmit conform 

legislaţiei în vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, atestat prin 

Hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României. 

şi 

Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor şi / sau completărilor la inventarul 

bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei, cu respectarea prevederilor Art. 115 alin 

(7) din Legea nr.215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a 

administraţiei publice locale, adică să fi 

fost supusă controlului de legalitate al Prefectului, în condiţiile legii. 

 

Important!  HCL de modificare/completare a domeniului public sunt valabile numai ca anexe la 

inventarul  atestat în condiţiile legii (prin Hotărâre a  Guvernului).  

3.1. Documente doveditoare ale dreptului de proprietate /administrare al ONGurilor, 

Unităților de cult, Persoanelor fizice autorizate / societăților comerciale pe o perioada de 10 

ani, asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări conform cererii de finanţare; 

4. Document care să ateste ca solicitantul a depus documentaţia la ANPM (ACESTE DOCUMENTE 

SE DEPUN ÎN ETAPA DE CONTRACTARE): 

4.1 Clasarea notificării 

Sau 

4.2 Decizia etapei de încadrare, ca document final (prin care se precizează că proiectul nu se 

supune evaluării impactului asupra mediului şi nici evaluării adecvate) 

sau 
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4.3 Acord de mediu în cazul în care se impune evaluarea impactului preconizat asupra 

mediului 

Sau 

4.4 Acord de mediu în cazul evaluării impactului asupra mediului și de evaluare adecvată (dacă 

este cazul). 

4.5 Aviz Natura 2000 pentru proiectele care impun doar evaluare adecvată. 

5. Hotărârea Consiliului Local pentru implementarea proiectului, cu referire la următoarele 

puncte (obligatorii): 

• necesitatea şi oportunitatea investiţiei; 

• lucrările sunt prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a 

investiţiei; 

• angajamentul de a suporta cheltuielile de întreţinere şi / sau reparare a investiţiei pe o 

perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți; 

• caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.) 

• nominalizarea reprezentantului legal al comunei pentru relaţia cu AFIR în derularea 

proiectului 

• detalierea activităţilor sociale/culturale desfășurate în ultimele 12 luni, anterioare datei 

depunerii Cererii de finanţare. 

Sau 

5.1. Hotărârea Adunării Generale pentru implementarea proiectului specific fiecărei categorii 

de solicitanți cu referire la însuşirea / aprobarea de către ONG, Unitate de cult, Persoană 

fizică autorizată / Societate Comercială a următoarelor (condiții obligatorii): 

• necesitatea şi oportunitatea investiţiei; 

• lucrările sunt prevăzute în bugetul solicitantului pentru perioada de realizare a investiţiei; 

• angajamentul de a suporta cheltuielile de întreţinere şi / sau reparare a investiţiei pe o 

perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți; 

• caracteristici tehnice investiției / investițiilor propuse (lungimi, arii, volume, capacităţi 

etc.); 

• nominalizarea reprezentantului legal al solicitantului pentru relaţia cu AFIR în derularea 

proiectului 

• detalierea activităţilor sociale/culturale desfășurate în ultimele 12 luni, anterioare datei 

depunerii Cererii de finanţare. 

6. Acord de parteneriat, dacă este cazul. 

6.1 Certificatul de înregistrare fiscală 

6.2 Încheiere privind înscrierea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, rămasă definitivă / 

Certificat de înregistrare în Registrul Asociatiilor si Fundatiilor 

6.2.1 Actul de înfiinţare şi statutul ONG 

Și/sau 

6.2.2 Actul de înfiinţare şi statutul Aşezământului Monahal (Mânăstire, Schit 

sau Metoc) 

Și/sau 

6.2.3 Actul Constituiv, Certificatul de înregistrare al firmei, Hotărârea tribunalului de pe lâgă 

ONRC, Certificat constatator eliberat de ONRC 

7. Document de la bancă / trezorerie cu datele de identificare ale băncii / trezoreriei şi ale 

contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa băncii / trezoreriei, codul IBAN al 

contului în care se derulează operaţiunile cu AFIR). (SE DEPUNE ÎN ETAPA DE CONTRACTARE) 
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8. Certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale restante și graficul de 

reeșalonare a datoriilor către bugetul consolidat (daca este cazul). (SE DEPUNE ÎN ETAPA DE 

CONTRACTARE) 

9. Certificatul de cazier judiciar (SE DEPUNE ÎN ETAPA DE CONTRACTARE) 

10. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant (va 

cuprinde amplasamentul, obiective, tip de investiţie, lista cheltuielilor eligibile, costuri şi 

stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), pentru solicitanţii care au mai beneficiat 

de finanţare nerambursabilă începând cu anul 2007 pentru aceleaşi tipuri de investiţii. 

11. Notificare privind conformitatea proiectului cu condiţiile de igienă şi sănătate publică 

sau 

11.1 Notificare că investiţia nu face obiectul evaluării condiţiilor de igienă şi sănătate publică, 

dacă este cazul. 

12. Declarația pe propria răspundere din care să reiasă că după realizarea investiției din 

patrimoniul cultural de clasă B, aceasta va fi înscrisă într-o rețea de promovare turistică 

13. Avizul emis de catre Ministerul Culturii sau, dupa caz, de catre serviciile publice 

deconcentrate ale Ministerului Culturii, respectiv Directiile Judetene pentru Cultura pe raza 

carora sunt amplasate obiectivele, conform Legii 422/2001 privind protejarea monumentelor 

istorice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care sa confirme faptul ca 

obiectivul propus spre finantare face parte din patrimoniul cultural de interes local - grupa B si 

ca se poate interveni asupra lui (documentatia este adecvata) 

14. Dovada eliberata de Muzeul judetean, prin care se certifica verificarea documentara si pe 

teren, daca este cazul, asupra unor interventii antropice cu caracter arheologic in perimetrul 

aferent proiectului propus pentru finantare nerambursabila (OG 43/2000, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare) 

15. Extrasul din strategie din care rezulta ca investitia este în corelare cu orice strategie de 

dezvoltare națională / regională / județeană / locală aprobată, corespunzătoare domeniului 

de investiții, precum si copia documentului de aprobare a Strategiei 

sau 

15.1 Aviz de conformitate a proiectului cu obiectivele Strategiei Integrate de Dezvoltare 

Durabilă pentru Delta Dunării emis de Asociația Dezvoltare Intercomunitară Delta Dunării 

16. Document eliberat de Primărie/ Centrul eparhial ( în cazul Unităţilor de Cult)/Comitet 

director al ONG/Societate comercială, din care să rezulte numărul de activităţi desfășurate ce 

au avut loc în ultimele 12 luni, anterioare datei depunerii Cererii de Finanţare 

17. Proiectul tehnic va respecta prevederile legale în vigoare privind conţinutului-cadru al 

documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 

metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de 

intervenţii. (SE DEPUNE ÎN ETAPA DE CONTRACTARE) 

18. Copia Documentului de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului. 

19. Dovada achitarii integrale a datoriei față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de 

întârziere, dacă este cazul (SE DEPUNE ÎN ETAPA DE CONTRACTARE)  

20. Pentru persoane fizice autorizate/societăți comerciale 

20.1 Situaţiile financiare (bilanţ – formularul 10, contul de profit şi pierderi - formularul 20, 

formularele 30 și 40), precedente anului depunerii proiectului înregistrate la Administraţia 

Financiară, în care rezultatul operaţional (rezultatul de exploatare din contul de profit și 

pierdere - formularul 20 ) să fie pozitiv (inclusiv 0). În cazul în care solicitantul este înfiinţat 

cu cel puţin doi ani financiari înainte de anul depunerii cererii de finanţare se vor depune 
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ultimele două situaţii financiare). Exceptie fac intreprinderile infiintate in anul depunerii 

cererii de finantare. 

sau 

20.2 Declaraţie privind veniturile realizate din Romania în anul precedent depunerii 

proiectului, înregistrată la Administraţia Financiară (formularul 200) insotita de Anexele la 

formular in care rezultatul brut (veniturile sa fie cel puţin egale cu cheltuielile) obtinut in anul 

precedent depunerii proiectului sa fie pozitiv (inclusiv 0). 

20.3 Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit (formularul 

221), document obligatoriu de prezentat la depunerea cererii de finanţare; 

sau 

20.4 Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară, în cazul solicitanţilor 

care nu au desfăşurat activitate anterior depunerii proiectului. 

20.5 Declaraţia cu privire la neîncadrarea în categoria firme în dificultate. 

21. Alte documente justificative (se vor specifica după caz). 

 

Documente justificative pentru punctarea criteriilor de selecție 

 

1.Principiul cooperării (număr de UAT de pe teritoriul GAL asociate în 

proiect);  

• Cererea De Finanțare 

• Acordul de parteneriat. 

METODOLOGIA DE VERIFICARE:  

Se verifică în Cererea de Finanțare, dacă solicitantul a descris cerințele 

necesare justificării îndeplinirii criteriului de selecție. 

Se verifică numărul partenerilor în Acordul de parteneriat și rolul fiecăruia 

în cadrul proiectului. 

 

2.Principiul teritorialității (numărul grupului țintă, beneficiari direcți avuți în 

vedere);   

• Cererea De Finanțare  

• SF/DALI/MJ 

METODOLOGIA DE VERIFICARE:  

Se verifică în Cererea de Finanțare, dacă solicitantul a descris cerințele 

necesare justificării îndeplinirii criteriului de selecție. 

În SF/DALI/MJ se verifică descrierea grupului țintă. 

3.Principiul asigurării sustenabilității investiției prin contribuția cu aport 

propriu;  

• Cererea De Finanțare 

METODOLOGIA DE VERIFICARE:  

Se verifică în Bugetul Indicativ din Cererea de Finanțare procentul 

contribuției proprii asumat de solicitant. 

4.Principiul impactului privind crearea și menținerea de locuri de muncă în 

teritoriul GAL-ului.   

• SF/DALI/MJ 

METODOLOGIA DE VERIFICARE:  
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Se verifică în SF/DALI/MJ secțiunea Estimări privind forţa de muncă 

ocupată prin realizarea investiţiei/Locuri de muncă nou-create. 

 

 

CATEGORIILE DE BENEFICIARI ELIGIBILI 
 Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;  

 ONG-uri definite conform legislației în vigoare;  

 Unități de cult conform legislației în vigoare;  

 Persoane fizice autorizate/societăți comerciale care dețin în administrare 

obiective de patrimoniu cultural de utilitate publică, de clasă B;  

 Parteneriate între solicitanții eligibili (pe baza unui acord de parteneriat)  

 

Condiţiile care trebuie îndeplinite de către beneficiari la momentul depunerii cererii 

de finaţare şi în perioada de implementare şi monitorizare a proiectului:  

❖ Reprezentantul legal al comunei poate fi Primarul sau Administratorul Public al 

comunei. 

❖ Reprezentantul legal al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară poate fi unul din 

Primarii comunelor componente sau Administratorul public desemnat în cadrul 

A.D.I, în conformitate cu Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare). 

❖ Punctul/punctele de lucru, după caz, ale solicitantului trebuie să fie situate în 

spațiul rural, activitatea desfășurându-se în spațiul rural. 

Nu sunt eligibile cererile de finantare depuse de Consiliile Locale în numele comunelor. 
 

Următoarele categorii de solicitanți/beneficiari pot depune proiecte aferente 

măsurilor/submăsurilor de investiții derulate prin PNDR 2014-2020, cu respectarea 

următoarelor condiții, după caz: 
 

a. solicitanții/beneficiarii/membrii asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, după 

caz, înregistrați în registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât și 

pentru FEADR, care achită integral datoria față de AFIR, inclusiv dobânzile și 

majorările de întârziere până la semnarea contractelor de finanțare;  
solicitanţii care s-au angajat prin declaraţie pe propria răspundere, la depunerea cererii de 

finanţare, că vor prezenta: dovada cofinanţării private şi nu prezintă acest document la 

data prevăzută în notificare, numai în cadrul sesiunii continue următoare. 

 

CONDIŢII MINIME OBLIGATORII PENTRU 

ACORDAREA SPRIJINULUI 
 

Este important ca înaintea depunerii Cererii de Finanţare să stabiliți, obiectiv, punctajul pe 

care proiectul îl realizează şi să specificaţi valoarea punctajului în cererea de finanţare. 
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 Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili. 

Se vor verifica actele juridice de înființare și funcționare, specifice fiecărei categorii de 

solicitanți. 

 

 Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de activități sprijinite în 

cadrul măsurii;  

✓ Achiziţionarea de utilaje, echipamente și dotări pentru serviciile publice; 

✓ Înfiinţarea, amenajarea spaţiilor publice de recreere pentru populaţia rurală (parcuri, spaţii de 

joacă pentru copii, terenuri de sport); 

✓ Investiţii în sisteme de producere şi furnizare de energie din surse regenerabile, ca investiție 

secundară a unui proiect; 

✓ Investiţii de renovare, modernizarea şi dotarea aferentă a aşezămintelor culturale; 

✓ Restaurarea, consolidarea şi conservarea obiectivelor de patrimoniu cultural - grupa B şi 

natural din spaţiul rural, inclusiv achiziţionare de echipamente pentru expunerea şi protecţia 

patrimoniului cultural; 

✓ Restaurarea, conservarea și /sau dotarea așezămintelor monahale de clasă B. 

 

 Localizarea proiectului pentru care se solicită finanțare trebuie să fie în teritoriul acoperit 

de GAL Poarta Apusenilor;  

Se va verifica dacă investiția  se realizează la nivel de comună, respectiv în satele componente de 

pe teritoriul GAL. 

Documente verificate Studiile de Fezabilitate/Documentațiile de Avizare pentru Lucrări de 

Intervenții/Memoriu Justificativ. 

și 

Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei, întocmit conform legislaţiei în 

vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotărâre a 

Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României (copie după Monitorul Oficial). 

Sau 

Documente doveditoare ale dreptului de proprietate/contract de concesiune/delegare a 

administrării bunului imobil, valabil pentru o perioadă de cel puțin 10 ani de la data depunerii 

Cerere de Finantare în cazul altor categorii de beneficiari. 

 

 Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu liniile directoare privind 

ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate; 

Se verifică Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului cu privire la neîncadrarea în categoria 

"firma în dificultate", semnată de persoana autorizată să reprezinte întreprinderea, conform 

legii. 

Declaraţia va fi dată de toţi solicitanţii cu excepţia PFA-urilor, întreprinderilor individuale, 

întreprinderilor familiale şi a societăţilor cu mai puţin de 2 ani fiscali. 

 

 Introducerea investiției din patrimoniul cultural de clasă B în circuitul turistic, la 

finalizarea acesteia.  

În cazul investițiilor în patrimonii culturale, solicitantul se angajează că până la finalizarea 

proiectului (depunerea ultimei cereri de plată) să introducă patrimoniul cultural de clasă B 

într-un circuit turistic. 
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PROCEDURA DE EVALUARE ȘI SELECȚIE 
 

PROCEDURA DE EVALUARE ȘI SELECȚIE 

 

 Punctajul minim admis la finanțare este de 5 puncte. 

 

 Evaluarea proiectelor depuse, inclusiv termenele stabilite 

 

Comisia de evaluare a GAL-ului verifică conformitatea şi eligibilitatea tuturor proiectelor 

depuse în conformitate cu criteriile definite în ghidurile măsurilor din cadrul SDL. În ceea ce 

priveşte selecţia proiectelor în cadrul GAL, se va aplica regula „dublului cvorum”, respectiv 

pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% 

din parteneri, din care peste 50% să fie din mediul privat şi societate civilă. Dacă unul dintre 

proiectele depuse pentru selecție aparține unuia dintre membrii comitetului de selecție, 

persoana/organizația respectivă nu va avea drept de vot, iar în cazul nerespectării măsurilor 

descrise mai sus, proiectul va fi declarat neeligibil. Beneficiarii proiectelor care nu au fost 

declarate eligibile, pot depune contestaţii la sediul GAL în termen de 5 zile de la primirea 

notificării. Contestaţiile primite vor fi analizate de către o Comisie de soluționare a 

contestaţiilor înfiinţată la nivelul GAL, care va funcţiona în baza unui Regulament de 

Organizare şi Funcţionare pentru soluţionarea contestaţiilor. Termenul pentru soluționarea 

contestațiilor este de maxim 10 de zile de la depunerea contestaţiei la sediul GAL. În urma 

verificării contestaţiilor depuse, comisia emite un Raport de contestaţii care va fi publicat la 

sediul şi pe site-ul GAL-ului. După publicarea raportului, soluţia rămâne definitivă, iar GAL va 

publica Raportul de selecție final. Cererile de finanţare selectate vor fi depuse de către GAL la 

OJFIR/CRFIR, fiecare fiind însoţita de Fişa de verificare a conformităţii, Fişa de verificare a 

eligibilităţii şi Fişa de verificare a criteriilor de selecţie, întocmită de Comitetul de Selecţie al 

GAL. În momentul depunerii la autoritatea de management, proiectele selectate în urma 

analizei unei contestaţii vor avea ataşat şi Raportul de contestaţii semnat și ștampilat de 

preşedintele Comisiei de contestaţii. 

 

Primirea și evaluarea proiectelor 

 

Solicitantul depune Cererea de Finanţare cu anexele tehnice şi administrative atașate la 

biroul GAL Poarta Apusenilor înaintea expirării datei limită de depunere a proiectelor. 

Responsabilul din cadrul GAL înregistrează Cererea de finanțare în Registrul proiectelor, 

aplică acestuia un număr de înregistrare, iar solicitantul primește un bon cu acest număr de 

înregistrare. 

Proiectul va fi înaintat departamentului tehnic responsabil de evaluarea proiectelor, care 

va efectua următorii pași: 

- Verificarea conformității proiectului 

- Verificarea eligibilității proiectului 

- Verificarea criteriilor de selecție îndeplinite prin proiect. 

GAL îşi rezervă dreptul de a solicita documente sau informaţii suplimentare dacă, pe 

mailto:fagadar.alexandru@galpa.ro
http://www.galpa.ro/


Asociația Grupul de Acțiune Locală Poarta Apusenilor  
Str. Principala nr. 1014, Comuna Mihai Viteazu, Judet Cluj  
Email: fagadar.alexandru@galpa.ro  
Web: www.galpa.ro 

 

9 

 
parcursul verificărilor și implementării proiectului, se constată că este necesar. 

 

Selecția proiectelor 

Pe baza alocărilor pe sesiuni, criteriilor de selecție, criteriilor de departajare, pragul minim de 

punctaj și rezultatele evaluării, Comitetul de Selecție v-a realiza selecția proiectelor. În urma 

ședinței Comitetului de selecție se va întocmi Raportul de selecție aprobat de majoritatea 

celor prezenți și se va publica pe site-ul GAL. 

În baza raportului de selecție, GAL va notifica aplicații cu privire la rezultatele procesului 

de evaluare și selecție. Rezultatele pot fi contestate în termen de maximum 5 zile lucrătoare 

de la data postării raportului pe pagina de internet a GAL. 

Acestea vor fi soluționate de către o Comisie de Soluționare a Contestațiilor numită în acest 

scop, care va avea o componență diferită față de cea a Comitetului de Selecție. 

După soluționarea contestațiilor de către Comisia de Soluționare a Contestațiilor GAL va 

publica raportul de contestații pe pagina proprie de internet. 

Menționăm că GAL va publica pe site-ul oficial o procedură de evaluare și selecție detaliată 

înainte de lansarea primei sesiuni de depunere a proiectelor. 

 

GAL va evalua documentele și va selecta proiectele, pe baza criteriilor de selecție aprobate în 

SDL, în cadrul unui proces de selecție transparent. 

GAL aplica criterii de selecție adecvate specificului local, în conformitate cu prevederile SDL. 

GAL va avea în vedere aplicarea criteriilor de eligibilitate și de selecție specifice fiecărei 

măsuri din SDL, prevăzute în fișele tehnice ale măsurilor din cadrul strategiei, așa cum au fost 

aprobate de către DGDR AM PNDR, precum și criteriile generale de  eligibilitate, valabile 

pentru tipul de proiect depus. 

 

Pentru toate proiectele evaluate la nivelul GAL, evaluatorii, stabiliți cu respectarea 

prevederilor SDL, vor verifica conformitatea și eligibilitatea proiectelor și vor acorda 

punctajele aferente fiecărei cereri de finanțare. Toate verificările se realizează pe evaluări 

documentate, în baza unor fișe de verificare elaborate la nivelul GAL, datate și semnate de 

experții evaluatori. 

 

Comitetul de selecție al GAL trebuie să se asigure de faptul că proiectul ce urmează a primi 

finanțare răspunde obiectivelor propuse în SDL și se încadrează în planul financiar al GAL. 

Proiectele care nu corespund obiectivelor și priorităților stabilite în SDL pe baza căreia a fost 

selectat GAL, nu vor fi selectate în vederea depunerii la AFIR. 

 

 Modalitatea de prezentare a rezultatului evaluării  

Pe baza alocărilor pe sesiuni, criteriilor de selecție, criteriilor de departajare, pragul minim de 

punctaj și rezultatele evaluării, Comitetul de Selecție v-a realiza selecția proiectelor. În urma 

ședinței Comitetului de selecție se va întocmi Raportul de selecție aprobat de majoritatea 

celor prezenți și se va publica pe site-ul GAL. 

 

În baza Raportului de selecție, GAL va notifica aplicații cu privire la rezultatele procesului de 

evaluare și selecție. Rezultatele pot fi contestate în termen de maximum 5 zile lucrătoare de 

la data postării raportului pe pagina de internet a GAL. 
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 Desfășurarea procedurii de soluționare a contestațiilor, inclusiv perioada și locația de 

depunere a contestațiilor, comunicarea rezultatelor: Rezultatele procedurii de selecție pot 

fi contestate în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data postării raportului pe pagina 

de internet a GAL. 

Acestea vor fi soluționate în termen de 15 de zile de către o Comisie de Soluționare a 

Contestațiilor numită în acest scop, care va avea o componență diferită față de cea a 

Comitetului de Selecție. 

După soluționarea contestațiilor de către Comisia de Soluționare a Contestațiilor GAL va publica 

raportul de contestații pe pagina proprie de internet 

 

Perioada de elaborare a raportului de soluționare a contestațiilor și a raportului de selecție: 
15 zile lucrătoare. 

 
I. VERIFICAREA CONFORMITĂȚII PROIECTULUI 

1. Solicitantul a utilizat ultima variantă de pe site-ul GAL a Cererii de Finanţare? 
DA  sau NU 

 

2. Dosarul Cererii de Finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt 
numerotate de către solicitant? 

DA  sau NU 
 

3. Copia scanată a documentelor ataşate Cererii de finanţare este prezentată alături de 
forma electronică a cererii de finanţare? 

DA  sau NU 
 

4. Dosarul original al cererii de finanţare corespunde cu copia pe suport hârtie şi cea 
electronică? 

DA  sau NU 
 

5. Cererea de Finanţare este completată, semnată şi ştampilată de solicitant? 
DA  sau NU 

 

6. Solicitantul a completat lista documentelor anexe obligatorii şi cele impuse de tipul  
măsurii? 

DA  sau NU 
 

7. Solicitantul a bifat punctele corespunzătoare proiectului, din Declaraţia pe propria 
răspundere a solicitantului ? 

DA  sau NU
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II. VERIFICAREA DOCUMENTELOR ANEXATE 
 

DOCUMENT  

Existenta 
documentului 

C
o
n
c
o
rd

a
n
ţă

 
c
o
p
ie

 /
 

o
ri

g
in

a
l 

DA NU 

N
u
 e

st
e
 

c
a
z
u
l 

1.1 Studiu de Fezabilitate/Documentaţie de Avizare pentru 
Lucrări de intervenţii, întocmite  conform  legislaţiei în  
vigoare  privind  conţinutul  cadru  al documentaţiei  
tehnico‐economice aferente  investiţiilor  publice,  precum  şi  
a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pe
ntru obiecte de investiţii şi lucrări de intervenţii. 
sau 

    

1.2 Memoriu justificativ 
Pentru proiectele care vizează intervenţii asupra obiectivelor d
e patrimoniu cultural clas 
(grupa) B, documentaţia va fi întocmită  conform  
DISPOZIŢIEI Nr. 4300/VN/03.11.2005  privind  unele măsuri  
pentru  îmbunătăţirea  activităţii  în  domeniul  avizării,  
elaborată  de  Ministerul  Culturii  şi Cultelor, pentru investiţii  
de  restaurare/conservare a  obiectivelor  de patrimoniu 
și a DISPOZIȚIEI nr. 5596‐VN/01.08.2007 pentru completarea 
DISPOZIŢIEI Nr. 4300/VN/03.11.2005.   
Intervențiile asupra monumentelor istorice se fac numai pe baz
a și cu respectarea avizuluiemis de către  Ministerul  Culturii  
sau,  după  caz,  de  către serviciile  publice  deconcentrate  
ale Ministerului Culturii, excepție de la aceasta o fac documen
tațiile de restaurare a componentelor artistice (decorațiuni mu
rale, pictură murală, etc) ale căror avize sunt emise doar de Mi
nisterul Culturii. 

    

2. Certificat de Urbanism completat și eliberat conform 
reglementărilor legale în vigoare și aflate în termenul de 
valabilitate la data depunerii cererii de finanțare. 

    

3.1 Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al 
comunei/comunelor, întocmit conform legislaţiei în vigoare 
privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, 
atestat prin Hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul 
Oficial al României. 
şi 
Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor şi / 
sau completărilor la inventarul bunurilor ce aparţin domeniului 
public al comunei, cu respectarea prevederilor Art. 115 alin (7) 
din Legea nr.215/ 2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, a administraţiei publice locale, adică 
să fi fost supusă controlului de legalitate al Prefectului, în 
condiţiile legii. 
 
Important!  
HCL de modificare/completare a domeniului public sunt valabil
e numai ca anexe la inventarul  
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atestat în condiţiile legii (prin Hotărâre a  Guvernului). 

3.2. Documente doveditoare ale dreptului de proprietate 
/administrare al ONGurilor, Unităților de cult, Persoanelor 
fizice autorizate / societăților comerciale pe o perioada de 10 
ani, asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări 
conform cererii de finanţare; 

    

4. Document care să ateste ca solicitantul a depus 
documentaţia la ANPM:    
4.1 Clasarea notificării 
Sau 
4.2 Decizia etapei de încadrare, ca document final (prin care 
se precizează că proiectul nu se supune evaluării impactului 
asupra mediului şi nici evaluării adecvate) 
sau 
4.3 Acord de mediu în cazul în care se impune evaluarea 
impactului preconizat asupra mediului 
Sau 
4.4 Acord de mediu în cazul evaluării impactului asupra 
mediului și de evaluare adecvată (dacă este cazul). 
4.5 Aviz Natura 2000 pentru proiectele care impun doar 
evaluare adecvată. 

SE DEPUNE ÎN ETAPA DE 
CONTRACTARE

5.1 Hotărârea Consiliului Local pentru implementarea 
proiectului, cu referire la următoarele puncte (obligatorii): 
• necesitatea şi oportunitatea investiţiei; 
• lucrările sunt prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru 
perioada de realizare a investiţiei; 
• angajamentul de a suporta cheltuielile de întreţinere şi / sau 
reparare a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la 
data efectuării ultimei plăți; 
• caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.) 
• nominalizarea reprezentantului legal al comunei pentru 
relaţia cu AFIR în derularea proiectului 
• detalierea activităţilor sociale/culturale desfășurate în 
ultimele 12 luni, anterioare datei depunerii Cererii de 
finanţare. 
Sau 

    

5.2 Hotărârea Adunării Generale pentru implementarea 
proiectului specific fiecărei categorii de solicitanți cu referire 
la însuşirea / aprobarea de către ONG, Unitate de cult, 
Persoană fizică autorizată / Societate Comercială a 
următoarelor (condiții obligatorii): 
• necesitatea şi oportunitatea investiţiei; 
• lucrările sunt prevăzute în bugetul solicitantului pentru 
perioada de realizare a investiţiei; 
• angajamentul de a suporta cheltuielile de întreţinere şi / sau 
reparare a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la 
data efectuării ultimei plăți; 
• caracteristici tehnice investiției / investițiilor propuse 
(lungimi, arii, volume, capacităţi etc.); 
• nominalizarea reprezentantului legal al solicitantului pentru 
relaţia cu AFIR în derularea proiectului 

    

mailto:fagadar.alexandru@galpa.ro
http://www.galpa.ro/


Asociația Grupul de Acțiune Locală Poarta Apusenilor  
Str. Principala nr. 1014, Comuna Mihai Viteazu, Judet Cluj  
Email: fagadar.alexandru@galpa.ro  
Web: www.galpa.ro 

 

13 

 

• detalierea activităţilor sociale/culturale desfășurate în 
ultimele 12 luni, anterioare datei depunerii Cererii de 
finanţare. 

6. Acord de parteneriat, dacă este cazul.     

6.1 Certificatul de înregistrare fiscală     

6.2 Încheiere privind înscrierea în Registrul Asociațiilor și 
Fundațiilor, rămasă definitivă / Certificat de înregistrare în 
Registrul Asociatiilor si Fundatiilor 

    

6.2.1 Actul de înfiinţare şi statutul ONG 
Sau 

    

6.2.2 Actul de înfiinţare şi statutul Aşezământului Monahal 
(Mânăstire, Schit sau Metoc) 
Sau 

    

6.2.3 Actul Constituiv, Certificatul de înregistrare a firmei, 
Hotărârea tribunalului de pe lâgă ONRC, Certificat constatator 
eliberat de ONRC 

    

7. Document de la bancă / trezorerie cu datele de identificare 
ale băncii / trezoreriei şi ale contului aferent proiectului 
FEADR (denumirea, adresa băncii / trezoreriei, codul IBAN al 
contului în care se derulează operaţiunile cu AFIR). 

SE DEPUNE ÎN ETAPA DE 
CONTRACTARE

8. Certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale restante și 
graficul de 
reeșalonare a datoriilor către bugetul consolidat (daca este 
cazul). 

9. Certificatul de cazier judiciar 

10. Raport asupra utilizării programelor de finanţare 
nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde 
amplasamentul, obiective, tip de investiţie, lista cheltuielilor 
eligibile, costuri şi stadiul proiectului, perioada derulării 
proiectului), pentru solicitanţii care au mai beneficiat de 
finanţare nerambursabilă începând cu anul 2007 pentru 
aceleaşi tipuri de investiţii. 

    

11.1 Notificare privind conformitatea proiectului cu condiţiile 
de igienă şi sănătate publică 
sau 

    

11.2 Notificare că investiţia nu face obiectul evaluării 
condiţiilor de igienă şi sănătate publică, dacă este cazul. 

    

12. Declarația pe propria răspundere din care să reiasă că 
după realizarea investiției din patrimoniul cultural de clasă B, 
aceasta va fi înscrisă într-o rețea de promovare turistică 

    

13. Avizul emis de catre Ministerul Culturii sau, dupa caz, de 
catre serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii, 
respectiv Directiile Judetene pentru Cultura pe raza carora 
sunt amplasate obiectivele, conform Legii 422/2001 privind 
protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile 
si completarile ulterioare, care sa confirme faptul ca 
obiectivul propus spre finantare face parte din patrimoniul 
cultural de interes local - grupa B si ca se poate interveni 
asupra lui (documentatia este adecvata) 
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14. Dovada eliberata de Muzeul judetean, prin care se 
certifica verificarea documentara si pe teren, daca este cazul, 
asupra unor interventii antropice cu caracter arheologic in 
perimetrul aferent proiectului propus pentru finantare 
nerambursabila (OG 43/2000, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare) 

    

15. Extrasul din strategie din care rezulta ca investitia este în 
corelare cu orice strategie de dezvoltare națională / regională 
/ județeană / locală aprobată, corespunzătoare domeniului de 
investiții, precum si copia documentului de aprobare a 
Strategiei 
sau 

    

15.1 Aviz de conformitate a proiectului cu obiectivele 
Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă pentru Delta 
Dunării emis de Asociația Dezvoltare Intercomunitară Delta 
Dunării 

    

16. Document eliberat de Primărie/ Centrul eparhial ( în cazul 
Unităţilor de Cult)/Comitet director al ONG/Societate 
comercială, din care să rezulte numărul de activităţi 
desfășurate ce au avut loc în ultimele 12 luni, anterioare datei 
depunerii Cererii de Finanţare 

    

17. Proiectul tehnic va respecta prevederile legale în vigoare 
privind conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice 
aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective 
de investiţii şi lucrări de intervenţii. 

SE DEPUNE ÎN ETAPA DE 
CONTRACTARE

18. Copia Documentului de identitate al reprezentantului legal 
al beneficiarului. 

    

19. Dovada achitarii integrale a datoriei față de AFIR, inclusiv 
dobânzile și majorările de întârziere, dacă este cazul. 

SE DEPUNE ÎN ETAPA DE 
CONTRACTARE

20. Pentru persoane fizice autorizate/societăți comerciale 
20.1 Situaţiile financiare (bilanţ – formularul 10, contul de 
profit şi pierderi - formularul 20, formularele 30 și 40), 
precedente anului depunerii proiectului înregistrate la 
Administraţia Financiară,în care rezultatul operaţional 
(rezultatul de exploatare din contul de profit și pierdere - 
formularul 20 ) să fie pozitiv (inclusiv 0). În cazul în care 
solicitantul este înfiinţat cu cel puţin doi ani financiari înainte 
de anul depunerii cererii de finanţare se vor depune ultimele 
două situaţii financiare). Exceptie fac intreprinderile infiintate 
in anul depunerii cererii de finantare. 
sau 

    

20.2 Declaraţie privind veniturile realizate din Romania în anul 
precedent depunerii proiectului, înregistrată la Administraţia 
Financiară (formularul 200) insotita de Anexele la formular in 
care rezultatul brut (veniturile sa fie cel puţin egale cu 
cheltuielile) obtinut in anul precedent depunerii proiectului sa 
fie pozitiv (inclusiv 0) 

    

20.3 Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole impuse 
pe norme de venit (formularul 221), document obligatoriu de 
prezentat la depunerea cererii de finanţare; 
sau 
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20.4 Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia 
Financiară, în cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat 
activitate anterior depunerii proiectului 

    

20.5 Declaraţia cu privire la neîncadrarea în categoria firme în 
dificultate 

    

21. Alte documente justificative (se vor specifica după caz)     
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III. VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI 

 

Verificarea eligibilității solicitantului 

Rezultat 
verificare 

DA NU 
NU ESTE 
CAZUL 

1. Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili. 
 
Dacă în urma verificării documentelor reiese că solicitantul se încadrează 
în categoria solicitanţilor eligibili, expertul bifează căsuţa 
corespunzătoare solicitantului şi căsuţa DA. 
În cazul în care solicitantul nu se încadrează în categoria solicitanţilor, 
expertul bifează căsuţa NU, motivează poziţia lui în liniile prevăzute în 
acest scop la rubrica Observaţii iar Cererea de Finanţare va fi declarată 
neeligibilă. 

  

 

DOCUMENTE VERIFICATE: 

6.1 Certificatul de înregistrare fiscală 
6.2 Încheiere privind înscrierea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, rămasă definitivă / 
Certificat de înregistrare în Registrul Asociatiilor si Fundatiilor 
6.2.1 Actul de înfiinţare şi statutul ONG 

Sau 
6.2.2 Actul de înfiinţare şi statutul Aşezământului Monahal (Mânăstire, Schit 
sau Metoc) 
sau 
6.2.3 Actul Constituiv, Certificatul de înregistrare a firmei, Hotărârea tribunalului de pe lâgă 
ONRC, Certificat constatator eliberat de ONRC 

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE: 

Se verifică dacă informaţiile menţionate în paragraful A2. B1.1 și B1.2 al Cererii de 
Finanţare corespund cu cele menţionate în documentul 5.1 : numele solicitantului, statutul 
şi codul fiscal.               

Se verifică conformitatea informațiilor menționate la punctul A6.2, B1.1 și B1.2 din Cererea 
de Finanțare cu informațiile din documentele 6.2 și 6.2.1/6.2.2/6.2.3 prezentate: 

- expertul verifică dacă în doc. 6.2.1/6.2.2/6.2.3 prezentate  sunt menţionate următoarele: 
denumirea ONG/societății, durata, scopul înfiinţării, membrii Consiliului Director, sediul și 
punctul/punctele de lucru. 

Se verifică dacă a fost desemnat un reprezentantul legal, pentru colaborare cu AFIR, în 
vederea realizării proiectului propus şi corespunde informaţiilor din B1.3. 

Se verifică Declarația F a Cererii de Finanţare - declaraţie pe proprie răspundere a 
solicitantului privind datoriile fiscale restante şi faptul că solicitantul nu se regăseşte în una 
din Categoriile de solicitanți/beneficiari ai măsurilor/sub-măsurilor de investiții derulate 
prin PNDR 2014-2020, restricționate de la finanțare. 

2. Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de 

activități sprijinite în cadrul măsurii; 

 
Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că investiția se încadrează 
în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin sub-măsură, se va 
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bifa caseta “DA” pentru verificare. În caz contrar, expertul bifează casuţa 
din coloana NU şi motivează poziţia în rubrica „Observaţii”, criteriul de 
eligibilitate nefiind îndeplinit. 

2.1 Achiziţionarea de utilaje, echipamente și dotări pentru serviciile 

publice;   
 

2.2 Înfiinţarea, amenajarea spaţiilor publice de recreere pentru populaţia 

rurală (parcuri, spaţii de joacă pentru copii, terenuri de sport);   
 

2.3 Investiţii în sisteme de producere şi furnizare de energie din surse 

regenerabile, ca investiție secundară a unui proiect;   
 

2.4 Investiţii de renovare, modernizarea şi dotarea aferentă a 

aşezămintelor culturale;   
 

2.5 Restaurarea, consolidarea şi conservarea obiectivelor de patrimoniu 

cultural - grupa B şi natural din spaţiul rural, inclusiv achiziţionare de 

echipamente pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural; 
  

 

2.6 Restaurarea, conservarea și /sau dotarea așezămintelor monahale de 

clasă B.   
 

DOCUMENTE VERIFICATE: 

Fișa măsurii din SDL 
Studiul de Fezabilitate/ Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Intervenții/ 
Memoriu Justificativ (doar în cazul achizițiilor simple și dotărilor care nu presupun 
montaj) întocmite conform legislaţiei în vigoare  
Certificatul de Urbanism, după caz 

În cazul proiectelor care vizează investiții asupra obiectivelor de patrimoniu: 

Avizul emis de către Ministerul Culturii sau, după caz, de către serviciile publice 
deconcentrate ale Ministerului Culturii respectiv Direcțiile Județene pentru Cultură 
sau de către Primării (pentru obiectivele de patrimoniu neclasificate) pe raza cărora 
sunt amplasate obiectivele, conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea 
monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care 
să confirme faptul că obiectivul propus spre finanțare face parte din patrimoniul 
cultural de interes local și că se poate interveni asupra lui (documentația este 
adecvată) 

Lista monumentelor istorice 2015, conform Anexei nr.1 la Ordinul ministerului 
culturii și cultelor nr. 2314/2004, cu modificările ulterioare, astfel cum a fost 
modificată și completată prin Ordinul ministerului culturii nr.2.828/2015. (doar 
pentru obiectivele de patrimoniu din clasa/ grupa B) 

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE: 

În cazul proiectelor care vizează investiții asupra obiectivelor de patrimoniu: 

Se va verifica faptul că se poate interveni asupra obiectivului propus spre finanțare 
care face parte din patrimoniul cultural de interes local (conform Avizului). 

Clădirile/monumentele din patrimoniul cultural imobil de interes local de clasă 
(grupă) B trebuie să se regăsească în Lista monumentelor istorice 2015 – prevăzută în 
Anexa nr.1 la Ordinul MCCnr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor 
istorice, actualizată și a Listei monumentelor istorice dispărute, astfel cum a fost 
modificată și completată prin Ordinul Ministerului Culturii nr. 2.828/2015. 
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În cazul proiectelor prin care se prevede construcția, extinderea și/sau 
modernizarea drumurilor de acces ale așezămintelor monahale, expertul verifică 
dacă investiţia se realizează în cadrul proiectului care prevede și restaurarea, 
conservarea și/ sau dotarea așezămintelor monahale și dacă drumurile aparțin 
așezămintelor monahale (mănăstire, schit sau metoc). 
3. Localizarea proiectului pentru care se solicită finanțare trebuie să 

fie în teritoriul acoperit de GAL Poarta Apusenilor; 

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că investiția se realizează 
la nivel de comună, respectiv în satele componente de pe teritoriul GAL, 
se va bifa caseta “DA” pentru verificare. În caz contrar, expertul bifează 
casuţa din coloana NU şi motivează poziţia în rubrica „Observaţii”, 
criteriul de eligibilitate nefiind îndeplinit. 

  

 

DOCUMENTE VERIFICATE: 

Cererea de Finanțare, Studiul de Fezabilitate/Documentația de Avizare pentru Lucrări de 
Intervenții/Memoriu Justificativ. 

și 
Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei, întocmit conform legislaţiei în 

vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotărâre a 
Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României (copie după Monitorul Oficial). 

     Sau 
Documente doveditoare ale dreptului de proprietate/contract de concesiune/delegare a 

administrării bunului imobil, valabil pentru o perioadă de cel puțin 10 ani de la data 
depunerii Cerere de Finantare în cazul altor categorii de beneficiari. 

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE: 

Expertul verifică dacă localitatea/localitățile pe care se va realiza investiția (așa 

cum se menționează în Cererea de finanțare) se regăsește/regăsesc pe teritoriul 
acoperit de GAL.   
4. Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu 

liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi 

restructurarea întreprinderilor în dificultate; 
  

 

DOCUMENTE VERIFICATE: 

Situaţiile financiare (bilanţ – formularul 10, contul de profit şi pierderi - formularul 20, 
formularele 30 și 40), precedente anului depunerii proiectului înregistrate la Administraţia 
Financiară,în care rezultatul operaţional (rezultatul de exploatare din contul de profit și 
pierdere - formularul 20 ) să fie pozitiv (inclusiv 0). În cazul în care solicitantul este înfiinţat 
cu cel puţin doi ani financiari înainte de anul depunerii cererii de finanţare se vor depune 
ultimele două situaţii financiare). Exceptie fac intreprinderile infiintate in anul depunerii 
cererii de finantare. 

sau 

20.2 Declaraţie privind veniturile realizate din Romania în anul precedent depunerii 
proiectului, înregistrată la Administraţia Financiară (formularul 200) insotita de Anexele la 
formular in care rezultatul brut (veniturile sa fie cel puţin egale cu cheltuielile) obtinut in 
anul precedent depunerii proiectului sa fie pozitiv (inclusiv 0) 

20.3 Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit 
(formularul 221), document obligatoriu de prezentat la depunerea cererii de finanţare; 
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sau 

20.4 Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară, în cazul solicitanţilor 
care nu au desfăşurat activitate anterior depunerii proiectului  

și Declaraţia cu privire la neîncadrarea în categoria firme în dificultate 

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE: 

Expertul verifică Situaţiile financiare și Declaraţia cu privire la neîncadrarea în categoria 
firme în dificultate. 

Declaratia referitoare la neîncadrarea in intreprindere in dificultate va fi data de toti 
solicitantii cu exceptia PFA, intreprinderilor individuale, intreprinderilor familiale si 
societatilor IMM cu o vechime mai mica de 3 ani fiscali**,  

**Daca intreprinderea are o vechime mai mică de 3 ani dar aceasta face obiectul unei 
proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute de legislația 
națională pentru inițierea unei proceduri colective de insolvență la cererea creditorilor săi 
ea este intreprindere in dificultate si se verifică bifarea Declaratiei F . Verificarea este 
identica cu  metodologia de la pct c) si d) din formularul firma in dificultate, expertul 
mentioneaza si la observatii constatarile verificate pe site si anexeaza pagina printata in 
urma verificarii daca sunt mentiuni. 

Pentru toate tipurile de întreprinderi se verifică Certificatul constatator din ONRC pentru a 
se identifica eventuale decizii de insolvență și se verifică Buletinul procedurilor de 
insolvență pe site-ul Ministerului justiției – Oficiul Național al Registrului Comerțului 
https://portal.onrc.ro/ONRCPortalWeb/ONRCPortal.portal 

Expertul verifică Declaratia referitoare la firma in dificultate, daca este semnată  datată, 
stampilată  de persoana autorizata sa reprezinte intreprinderea. (se verifica datele de 
identificare ale solicitantului si ale intreprinderii cu informatiile din Certificatul Constatator 
de la ORC si informatiile din CF) 

In situatia in care in Certificatul din Oficiul Registrului Comertului se mentioneaza ca firma 
este in proces de reorganizare judiciara sau faliment, atunci solicitantul este incadrat in 
categoria firmelor in dificultate. 

Se consultă pagina web a Consiliului Concurentei http://www.renascc.eu pentru a se 
identifica eventuale decizii de autorizare a unor ajutoare de salvare – restructurare 
(ajutoare individuale sau scheme de ajutor de salvare –restructurare) și aplicația informatică 
Registrul Ajutoarelor de Stat din România (din momentul în care aceasta devine 
funcțională). 

Daca expertul constata ca datele (sau calculul) din declaratia prezentata au fost preluate de 
solicitant eronat din Situatiile financiare, expertul reglementeaza erorile de preluare prin 
solicitarea de informații suplimentare E3.4L.   

In urma verificarilor aferente, (verificarea este identica cu  metodologia de la pct c) si d) 
din formularul firma in dificultate) expertul mentioneaza si la observatii constatarile 
verificate pe site si anexeaza pagina printata in urma verificarii daca sunt mentiuni  consultă 
pagina web a Consiliului Concurentei http://www.renascc.eu pentru a se identifica 
eventuale decizii de autorizare a unor ajutoare de salvare – restructurare (ajutoare 
individuale sau scheme de ajutor de salvare –restructurare) și aplicația informatică Registrul 
Ajutoarelor de Stat din România . 

Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizările din coloana “puncte de 
verificat”, expertul constată că solicitantul nu se regăseşte în situaţia de “intreprindere în 
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dificultate” bifează coloana nu. 

 În caz contrar se va bifa “da”, iar cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă.  

Daca bifeaza cu da, expertul va fundamenta decizia sa la observatii pentru punctul din 
declaratie in baza caruia intreprinderea este in dificultate prin aplicarea explicita a 
algoritmului la datele solicitantului. si va aduce la cunostiinta solicitantului decizia sa prin 
E3.4L.  

Atentie! Expertul verifica atat datele cat si calculul folosind situaţiile financiare conform 
algoritmului de verificare. 

Expertul verifica dacă intreprinderea se afla conform definitiei „intreprindere in dificultate” 
în cel putin una din situatiile din Metodologia de Verificare numerotate de la a) la e). 

Metodologia este conforma cu prevederile din „Orientările privind ajutoarele de stat pentru 
salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate 
C249/31.07.2014”, precum si cu regulamentul  (UE) 651 /2014. 

În toate cazurile prezentate, N reprezintă anul anterior depunerii cererii de finantare, cu 
exercitiu financiar complet, (conform cu Normele de închidere a exercițiului financiar), 
aprobate şi depuse la administraţiile fiscale din raza teritorială unde întreprinderea are 
domiciliul fiscal. 

Pierderi de capital (rezultatul negativ obtinut  in urma deducerii pierderilor) = ( Prime de 
capital + Rezerve din reevaluare + Rezerve )+ (Rezultatul reportat + Rezultatul exercițiului 
financiar)  

Rezultatul acumulat = (+/ –) Rezultatul reportat (Profit* sau Pierdere** reportată) + (+/-) 
Rezultatul exercițiului financiar (Profit* sau Pierdere** exercițiu financiar) 

Intreprinderea care nu inregistreaza pierderi acumulate, nu este in dificultate, respectiv 
cand, Pierderea de capital (rezultatul obtinut  in urma deducerii pierderilor) > 0.  

Intreprinderea NU este în dificultate daca  Pierderile de capital (rezultatul negativ obtinut  
in urma deducerii pierderilor) in valoare absoluta ≤    50% x Capital social subscris și vărsat  7 

Intreprinderea  este în dificultate  daca  

Pierderile de capital (rezultatul negativ obtinut  in urma deducerii pierderilor) in valoare 
absoluta  >  50% x Capital social subscris și vărsat 

5. Introducerea investiției din patrimoniul cultural de clasă B în 

circuitul turistic, la finalizarea acesteia. 
   

DOCUMENTE VERIFICATE: 

Declarația pe propria răspundere dată de solicitant din care să reiasă că după realizarea 
investiției din patrimoniul cultural, aceasta va fi înscrisă într-o rețea de promovare turistică 

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE: 

Expertul verifică în Declarația pe propria răspundere dacă solicitantul s-a angajat că după 
realizarea investiției din patrimoniul cultural, aceasta să fie înscrisă într-o rețea de 
promovare turistică. 
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IV. VERIFICAREA BUGETULUI INDICATIV 
 

Verificarea constă în asigurarea că toate costurile de investiţii propuse pentru finanţare 
sunt eligibile şi calculele sunt corecte iar Bugetul indicativ este structurat pe capitole şi 
subcapitole.  

Expertul verifică în Cererea de finanțare care este actul normativ care a stat la baza 
întocmirii SF/DALI: H.G. nr. 28/2008  – pentru obiectivele/proiectele de investiții 
menționate la art.15 din HG nr.907/2016 sau H.G. nr. 907/2016.  

În cazul în care solicitantul a depus cererea de finanțare conform H.G. nr. 28/2008 se 
verifică dacă a fost atașat la dosarul cererii de finanțare documentul în baza căreia 
obiectivul de investiție este exceptat de la prevederile H.G. nr. 907/2016 în conformitate 
cu Art. 15 din această hotărâre.  

Dacă SF/ DALI a fost elaborat conform H.G. nr. 28/2008 fără ca obiectivul de investiție să 
se înscrie în prevederile Art. 15 din H.G. nr. 907/2016, atunci proiectul este neeligibil. 

Bugetul indicativ respectiv anexele A1, A2 și A3 la acesta completat de solicitant în 
cererea de finanțare trebuie să fie în corelare cu SF/DALI în ceea ce privește structura 
devizului general și a devizelor pe obiect prevăzut actului normativ care a stat la baza 
întocmirii lor. 

DOCUMENTE 
PREZENTATE  

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR 
PREZENTATE 

1.Studiul de 
Fezabilitate / 
Documentaţia de 
Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii/ Memoriul 
Justificativ (doar 
pentru achiziții simple 
și dotări fără montaj), 
întocmite conform 
legislaţiei în vigoare 
privind aprobarea 
conţinutului cadru al 
documentaţiei tehnico-
economice aferente 
investiţiilor publice, 
precum şi a structurii şi 
metodologiei de 
elaborare a devizului 
general pentru 
obiective de investiţii şi 
lucrări de intervenţii. 
 
Cererea de finanțare. 
Bugetul indicativ și 
anexele A1, A2 și A3 la 
acesta. 

Se verifică Bugetul indicativ din cererea de finanţare prin 
corelarea informaţiilor menţionate de solicitant în liniile 
bugetare cu prevederile din fişa tehnică a sub-măsurii. 
Se va verifica dacă tipurile de cheltuieli şi sumele înscrise sunt 
corecte şi corespund devizului general al investiţiei.  
Bugetul indicativ se verifică astfel: 
- valoarea eligibilă pentru fiecare capitol să fie egală cu 
valoarea eligibilă din devize; 
- valoarea pentru fiecare capitol sa fie egală cu valoarea 
din devizul general, fără TVA; 
- în matricea de verificare a bugetului indicativ se 
completează „Actualizarea” din bugetul indicativ al CF, care nu 
se regăsește în devizul general; 
- în bugetul indicativ valoarea TVA este egală cu valoarea 
TVA din devizul general. 
 
Cheile de verificare sunt următoarele: 
- valoarea cheltuielilor eligibile de la Cap. 3 <  10% din 
(cheltuieli eligibile de la subCap 1.2 + subCap. 1.3  + Cap.2 + 
Cap.4 ); 
- cheltuieli diverse şi neprevăzute (Pct. 5.3)  trebuie să fie 
trecute în rubrica neeligibil; 
 
 - actualizarea nu poate depăşi 5% din totalul  cheltuielilor 
eligibile. 
Se verifică corectitudinea calculului.  
Se verifică corelarea datelor prezentate în Devizul general cu 
cele prezentate în studiul de fezabilitate. 
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Verificarea constă în asigurarea că toate costurile de investiţii propuse pentru finanţare 
sunt eligibile şi calculele sunt corecte iar Bugetul indicativ este structurat pe capitole și 
subcapitole. 

Se completează matricea de verificare a Bugetului indicativ în format electronic, se 
tipărește şi se atasează la E 1.2L FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI. 

 

1. Informaţiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din cererea de finanţare sunt 
corecte şi sunt în conformitate cu devizul general devizele pe obiect precizate în 
Studiul de fezabilitate/ Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții/ 
Memoriul Justificativ?. 

După completarea matricei de verificare a Bugetului indicativ, dacă cheltuielile din 
cererea de finanţare corespund cu cele din devizul general şi devizele pe obiect, 
neexistând diferențe, expertul bifează caseta corespunzătoare DA.  

Observație: 

a) Dacă există diferențe de încadrare, în sensul că unele cheltuieli neeligibile sunt trecute 
încategoria cheltuielilor eligibile, bugetul este retransmis solicitantului pentru 
recalculare, prin Fișa de solicitare a informaţiilor suplimentare E3.4L. 

Prin transmiterea formularului E3.4L de către solicitant cu bugetul corectat , expertul va 
modifica bugetul în Fișa E1.2L și bifează DA cu diferențe , motivandu-și poziţia în linia 
prevăzută în acest scop la rubrica Observații. 

În cazul în care nu se efectuează corectura de către solicitant prin formularul E3.4L, 
expertul bifeaza NU și îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica 
Observații.  

b) Dacă există mici diferențe de calcul în cererea de finanţare față de devizul general şi 
devizele pe obiect, expertul efectuează modificarile în buget şi în matricea de verificare a 
Bugetului indicativ din fișa E1.2L (în baza informațiilor din formularul E3.4L trimis de către 
solicitant referitoare la diferențele de calcul , și bifează caseta corespunzatoare DA cu 
diferențe. În acest caz se vor oferi explicaţii în rubrica Observaţii.  

În cazul în care nu se efectuează corectura de către solicitant prin formularul E3.4L, 
expertul bifează NU și îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica 
Observații.  

Cererea de finanţare este declarată eligibilă prin bifarea casuței corespunzatoare DA/DA 
cu diferente. 

c) În cazul în care o parte din investiţie nu respectă criteriile de eligibilitate se va solicita 
prin  Fişa de solicitare a informațiilor suplimentare E3.4L corectarea bugetului. Dacă 
solicitantul renunţă la acea parte de investiţie şi funcţionalitatea nu este asigurată, atunci 
proiectul este neeligibil în întregul lui.  

d) Pentru tronsoanele de drum forestier care la verificarea pe teren nu s-au identificat ca 
eligibile, se va solicita, prin  Fişa de solicitare a informațiilor suplimentare E3.4L, 
corectarea bugetului indicativ cu trecerea cheltuielilor aferente acestora în coloana 
cheltuielilor neeligibile. Dacă nu se poate recalcula din informaţiile prezentate în proiect 
și respectiv în amenajamentul silvic , odată cu solicitarea corectării bugetului, se solicită 
şi clarificări privind suprafaţa de fond forestier deservită de tronsonul/tronsoanele 
neeligibil/e.  

Dacă solicitantul renunţă la acea parte de investiţie şi funcţionalitatea nu este asigurată, 
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atunci proiectul este neeligibil în întregul lui. 

 

2. Verificarea corectitudinii ratei de schimb. Rata de conversie între Euro şi moneda 
naţională pentru România este cea publicată de Banca Central Europeană pe 
Internet la adresa: <http://www.ecb.int/index.html> (se anexează pagina 
conţinând cursul BCE din data întocmirii  Studiului de fezabilitate/Documentația de 
Avizare a Lucrărilor de Intervenții): 

Expertul verifică dacă data şi rata de schimb din cererea de finanţare şi cea utilizată în 
devizul general din studiul de fezabilitate/ Documentația de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenții/ Memoriul Justificativ. corespund cu cea publicată de Banca Central Europeană 
pe Internet la adresa: <http://www.ecb.int/index.html>. Expertul va atașa pagina 
conţinând cursul BCE din data întocmirii  Studiului de fezabilitate/ Documentația de 
Avizare a Lucrărilor de Intervenții/ Memoriului Justificativ. 

Dacă în urma verificării se constată că aceasta corespunde, expertul bifează caseta 
corespunzătoare DA. Dacă aceasta nu corespunde, expertul bifează caseta 
corespunzătoare NU şi înştiinţează solicitantul în vederea clarificării prin Fișa de solicitare 
a informaţiilor suplimentare E3.4L.  

 

3. Sunt investiţiile eligibile în conformitate cu specificatiile măsurii ?. 

Se verifică dacă cheltuielile neeligibile din fişa măsurii din SDL sunt incluse în devizele pe 
obiecte și bugetul indicativ. 

Se verifică lista investiţiilor şi costurilor neeligibile şi cu prevederile Hotărârii de Guvern 
nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate 
din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de 
Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, cu modificările şi completările ulterioare. 

Se verifică lista investiţiilor şi costurilor neeligibile şi cu prevederile cap. 8.1 din 
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020. 

 

4. Costurile generale ale proiectului  

(acele costuri necesare pentru pregătirea şi implementarea proiectului, constând în 
cheltuieli pentru consultanţă, proiectare, monitorizare şi management, inclusiv onorariile 
pentru consiliere privind durabilitatea economică şi de mediu, taxele pentru eliberarea 
certificatelor, precum şi cele privind obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare 
implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională) direct legate de realizarea 
investiției, nu depasesc 10% din costul total eligibil al proiectului, respectiv 5% pentru 
acele proiecte care nu includ constructii? 

Daca aceste costuri se incadreaza in procentele specificate mai sus, expertul bifează DA in 
caseta corespunzatoare, in caz contrar bifează NU şi îşi motivează poziţia în linia 
prevăzută în acest scop la rubrica Observaţii Prin transmiterea formularului E3.4L de către 
solicitant cu bugetul corectat, expertul completează bugetul din fișa E1.2L și bifează DA 
cu diferențe și îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații. 

În cazul în care nu se efectuează corectura de către solicitant, expertul bifează NU și îşi 
motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații.  

Cererea de finanţare este declarată eligibilă prin bifarea căsuței corespunzătoare DA/DA 
cu diferențe. 
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5. Cheltuielile diverse şi neprevăzute (Cap. 5.3) din Bugetul indicativ sunt încadrate 
în rubrica neeligibil ?. 

Expertul verifică în bugetul indicativ dacă valoarea cheltuielilor diverse şi neprevăzute 
este trecută la rubrica cheltuieli neeligibile. 

Dacă aceste costuri se încadrează la rubrica neeligibile, expertul bifează DA în caseta  
corespunzătoare, în caz contrar solicită corectarea bugetului indicativ prin formularul 
E3.4L.  

Prin transmiterea formularului E3.4L de către solicitant cu bugetul corectat, expertul 
completează bugetul din fișa E1.2L și bifează DA cu diferențe și îşi motivează poziţia în 
linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații. 

În cazul în care solicitantul nu transmite formularul E3.4L cu bugetul corectat, expertul 
bifează NU și îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații.  

Cererea de finanţare este declarată eligibilă prin bifarea căsuței corespunzătoare DA/DA 
cu diferențe. 

 

6. TVA-ul este corect încadrat în coloana cheltuielilor neeligibile/ eligibile? 

Taxa pe valoarea adăugată este cheltuială neeligibilă, cu excepţia cazului în care 
aceasta nu se poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul și a 
prevederilor specifice pentru instrumente financiare. 

Expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuţa corespunzătoare în declaraţia pe propria 
răspundere de la secțiunea F din cererea de finanțare. 

Dacă solicitantul este plătitor de TVA, valoarea TVA aferent cheltuielilor eligibile 
purtătoare de TVA, este trecută în coloana cheltuielilor neeligibile? 

Expertul verifică dacă valoare TVA este trecută în coloana cheltuielilor neeligibile, în 
cazul în care solicitantul a declarat că este plătitor de TVA, şi bifează DA în căsuţa 
corespunzătoare.  

Expertul va bifa căsuţa NU în cazul în care solicitantul este plătitor de TVA şi valoarea TVA 
este trecută în coloana cheltuielilor eligibile şi va opera modificările în bugetul indicativ, 
motivându-şi decizia la rubrica Observaţii. 

Dacă solicitantul este neplătitor de TVA, valoarea TVA aferenta cheltuielilor eligibile 
purtătoare de TVA, poate fi trecută în coloana cheltuielilor eligibile sau neeligibile. 

Expertul va bifa DA în căsuţa corespunzătoare dacă TVA este trecut în coloana 
cheltuielilor eligibile si verifică dacă valoarea TVA se referă numai la valoarea cheltuielilor 
eligibile purtătoare de TVA.  

 În cazul identificării unor diferenţe, expertul verifică corectitudinea valorii TVA şi bifează 
DA cu diferenţe şi va opera modificările în bugetul indicativ, motivându-şi decizia la 
rubrica Observații. 
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7. Verificarea rezonabilităţii preţurilor.  

 

Prețurile utilizate la întocmirea devizelor se încadrează în prevederile                                   
H.G. nr. 363/2010 cu completările şi modificările ulterioare ?. 

Expertul compară costul total al investiției (fără TVA) din Devizul Genral, cu valoarea 
costurilor stabilite de AFIR pentru lucrări de investiții. În situaţia în care valoarea unitară 
din cererea de finanţare este mai mare decât cea stabilita de AFIR pentru acelaşi tip  de 
investiţie, se solicită justificări privind fundamentarea costurilor adoptate şi, după caz, 
elaborarea de devize pe obiect distincte pentru categoriile de lucrări incluse în calculul 
costului, după cum urmează : 

• în cazul în care expertul constată că valoarea totală (fără TVA) din bugetul propus în 
cererea de finanțare  prezintă o abatere cuprinsă între 0 și 10% în plus față de costul 
de referință, îl va considera eligibil fără a începe o aprofundare a rezultatului; 

• în cazul în care expertul constată că valoarea totală (fără TVA) din bugetul propus în 
cererea de finanțare  prezintă o abatere între 10.01% și 30% în plus față de costul de 
referință, va efectua o analiză aprofundată a proiectului pentru verificarea valorii 
menționate mai sus pe baza elementelor specifice din cadrul acestuia. Totodată acesta 
va solicita informații suplimentare beneficiarului din care să reiasă foarte clar 
modalitatea de calcul a valorii totale (fără TVA). Expertul va decide, în funcție de 
documentele primite, eligibilitatea proiectului și va justifica detaliat în fișa de 
evaluare la rubrica observatii decizia luată;  

• în cazul în care expertul constată că valoarea totală (fără TVA) din bugetul propus în 
cererea de finanțare  prezintă o abatere peste 30.01%  în plus față de costul de 
referință, va efectua aceeași  analiză aprofundata a proiectului ca în cazul de mai sus 
și va transmite proiectul împreună cu analiza efectuată, cu punctul sau de vedere, la 
sediul central. Experții de la sediul central vor evalua, din punct de vedere al 
rezonabilității preturilor, valoarea totală (fără TVA) din bugetul propus în cererea de 
finanțare, iar în cazul în care consideră necesar vor solicita informații suplimentare. În 
urma acestei verificări experții vor decide dacă proiectul verificat respectă 
rezonabilitatea prețurilor. 

În plus, în cazul în care se constată costuri aferente investiției de bază, cap. 4.1 din 
Devizul General, mai mari decât cele similare stabilite prin HG nr. 363/2010, expertul va 
analiza situația și va solicita clarificările necesare, după caz.  

În funcţie de răspuns și de analiza efectuată, expertul ajustează, dacă este cazul, bugetul 
indicativ şi notifică solicitantul despre aceste modificări. Motivele care au condus la 
modificări ale bugetului sunt menţionate la rubrica Observaţii. 

 

Pentru lucrări, există în SF/DALI declaraţia proiectantului semnată şi ştampilată 
privind sursa de preţuri ?.  

Expertul verifică existenţa precizărilor proiectantului privind  sursa de preţuri din Studiul 
de fezabilitate/DALI, dacă declaraţia este semnată şi ştampilată şi  bifează în caseta 
corespunzătoare DA sau NU.   

Dacă proiectantul nu a indicat sursa de preţuri pentru lucrari, expertul înştiinţează 
solicitantul prin formularul E3.4L pentru trimiterea declaratiei proiectantului privind sursa 
de preţuri, menţionând că dacă aceasta nu este transmisă, cheltuielile devin neeligibile. 
După primirea declarației proiectantului privind sursa de preţuri, expertul bifează DA. 
Dacă în urma solicitării de informaţii, solicitantul nu furnizează declaraţia proiectantului 
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privind sursa de preţuri, cheltuielile corespunzătoare devin neeligibile şi expertul modifică 
bugetul indicativ respectiv valoarea totală eligibilă proiectului, în sensul diminuării 
acestuia cu costurile corespunzătoare. 

8. Verificarea Planului Financiar 

Plan Financiar Totalizator  

 Cheltuieli 
eligibile 

Cheltuieli neeligibile Total proiect 

0 1 2 3 

 Euro Euro Euro 

1. Ajutor public nerambursabil    

2. Cofinanţare privată, din 
care: 

   

    2.1  - autofinanţare    

    2.2  - împrumuturi    

3.Buget Local    

4. TOTAL PROIECT    

Procent contribuţie publică    

Avans solicitat    

Procent avans    

Formule de calcul:                                               Restricţii 

Col.3 = col.1 + col.2                 R.1, col.1= grad de interventie% x R.4, col.1 

 R.4  = R.1 + R.2 + R.3                                                

R.2 = R.2.1 + R.2.2           Procent avans = Avans solicitat / Ajutor public nerambursabil*100 

                                             X %=procent contribuție publică 

 

8.1. Planul financiar este corect completat şi respectă gradul de intervenţie publică ? 

Expertul verifică dacă gradul de intervenție este de max. 90 % pentru investiţiile de 
utilitate publică care deservesc întreaga comunitate şi nu va depăşi: 

Expertul verifică dacă gradul de intervenţie publică este de maxim: 90% 

 

8.2. Proiectul se încadrează în plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil 
stabilit de GAL prin fișa măsurii din SDL, fără a depăși valoarea maximă eligibilă 
nerambursabilă de 200.000 euro? 

Expertul verifică în Planul financiar, rândul „Ajutor public nerambursabil”, coloana 1, 
dacă cheltuielile eligibile corespund cu plafonul maxim precizat în fișa tehnică a măsurii 
din SDL şi sunt în conformitate cu condițiile precizate. 

Dacă valoarea eligibila a proiectului se încadrează în plafonul maxim al sprijinului public 
nerambursabil, expertul bifează în caseta corespunzătoare DA. 

Dacă valoarea eligibilă a proiectului depășeste plafonul maxim al sprijinului public 
nerambursabil, expertul bifează în caseta corespunzătoare NU şi îşi motivează poziţia în 
linia prevăzută în acest scop la rubrica Observaţii. 
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8.3. Avansul solicitat se încadrează într-un cuantum de până la 50% din ajutorul public 

aferent proiectului ? 

Expertul verifică dacă avansul cerut de către solicitant reprezintă cel mult 50% din 
ajutorul public pentru investiţii. Dacă da, expertul înscrie valoarea în Planul financiar şi 
bifează caseta DA, în caz contrar solicită corectarea bugetului indicativ prin formularul 
E3.4L.  

Prin transmiterea formularului E3.4L de către solicitant cu bugetul corectat, expertul 
înscrie valoarea în Planul financiar și bifează DA cu diferențe și îşi motivează poziţia în 
linia prevăzută în acest scop la rubrica Observatii. 

 În cazul în care nu se efectuează corectura de către solicitant, expertul bifează NU și îşi 
motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observatii. 

În cazul in care potențialul beneficiar nu a solicitat avans, expertul bifează caseta Nu este 
cazul. 

 

V. VERIFICAREA INDICATORILOR DE MONITORIZARE 
 

Se verifică dacă indicatorii din Cererea de Finanţare sunt corecţi, în caz contrar se 
completează tabelul cu informaţia corectă.  
 
 
Observații: . 
Se detaliază pentru fiecare criteriu de eligibilitate care nu a fost îndeplinit, motivul 
neeligibilităţii, dacă este cazul, motivul reducerii valorii eligibile, a valorii publice sau a 
intensităţii sprijinului, dacă este cazul, motivul neeligibilităţii din punct de vedere al 
verificării pe teren, dacă este cazul. 
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
.......................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
Dacă toate criteriile de eligibilitate aplicate proiectului au fost îndeplinite, proiectul 
este eligibil. 
În cazul proiectelor neeligibile se va completa rubrica Observaţii cu toate motivele de 
neeligibilitate ale  proiectului. 
Expertul care întocmește Fișa de verificare îşi concretizează verificarea prin înscrierea 
unei bife („√”) în căsuțele/câmpurile respective. Persoana care verifică munca expertului 
certifică acest lucru prin înscrierea unei linii oblice („\”) de la stânga sus spre dreapta 
jos, suprapusă peste bifa expertului. 

DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI 
PROIECTUL ESTE: 

□ ELIGIBIL  □ NEELIGIBIL 
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VI.VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECȚIE 
 
 

Nr
. 
Ctr
. 

CRITERII DE SELECȚIE Punctaj PUNCTAJUL 
PROIECTULUI 

1.  Principiul cooperării (număr de UAT de pe teritoriul GAL 
asociate în proiect); 

Maximum 
10 puncte 

 

3   3 UAT-uri 5 puncte   

4   Mai mult de 3 UAT-uri 10 puncte   

DOCUMENTE PE CARE TREBUIE SĂ DEPUNĂ SOLICITANTUL ÎN VEDEREA PUNCTĂRII 
CRITERIULUI DE SELECȚIE: 
Cererea De Finanțare, Acordul de parteneriat. 
 
METODOLOGIA DE VERIFICARE:  
Se verifică în Cererea de Finanțare, dacă solicitantul a descris cerințele necesare justificării 
îndeplinirii criteriului de selecție. 
Se verifică numărul partenerilor în Acordul de parteneriat și rolul fiecăruia în cadrul 
proiectului. 

2.  Principiul teritorialității (numărul grupului țintă, 
beneficiari direcți avuți în vedere);  

Maximum 
70 puncte 

 

8   850 sau mai puțini locuitori care beneficiază de proiect 50 puncte  

     Peste 850 locuitori care beneficiază de proiect 70 puncte  

     DOCUMENTE PE CARE TREBUIE SĂ DEPUNĂ SOLICITANTUL ÎN VEDEREA PUNCTĂRII 
CRITERIULUI DE SELECȚIE: 
Cererea De Finanțare, SF/DALI/MJ 
 
METODOLOGIA DE VERIFICARE:  
Se verifică în Cererea de Finanțare, dacă solicitantul a descris cerințele necesare justificării 
îndeplinirii criteriului de selecție. 
În SF/DALI/MJ se verifică descrierea grupului țintă. 

3.  Principiul asigurării sustenabilității investiției prin 
contribuția cu aport propriu; 

Maximum 
12 puncte 

 

     15% aport propriu din valoarea eligibilă al investiției 11 puncte  

     20% aport propriu din valoarea eligibilă al investiției 12 puncte  

     DOCUMENTE PE CARE TREBUIE SĂ DEPUNĂ SOLICITANTUL ÎN VEDEREA PUNCTĂRII 
CRITERIULUI DE SELECȚIE: 
Cererea De Finanțare 
METODOLOGIA DE VERIFICARE:  
Se verifică în Bugetul Indicativ din Cererea de Finanțare procentul contribuției proprii asumat 
de solicitant. 

4.  Principiul impactului privind crearea și menținerea de 
locuri de muncă în teritoriul GAL-ului. 

Maximum 
8 puncte 

 

1 loc de muncă creat 5 puncte  

2 loc de muncă creat 8 puncte  

     DOCUMENTE PE CARE TREBUIE SĂ DEPUNĂ SOLICITANTUL ÎN VEDEREA PUNCTĂRII 
CRITERIULUI DE SELECȚIE: 
SF/DALI/MJ 
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METODOLOGIA DE VERIFICARE:  
Se verifică în SF/DALI/MJ secțiunea Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea 
investiţiei/Locuri de muncă nou-create. 

TOTAL 100  

Punctajul minim admis la finanțare este de 5 puncte. 

 
Departajarea proiectelor cu același punctaj: 
Selecţia proiectelor se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie în 
cadrul alocării disponibile pentru sesiunea de selecție, iar pentru proiectele cu același 
punctaj, departajarea se va face în ordinea următoarelor priorități: 

 Principiul teritorialității (numărul grupului țintă, beneficiari direcți avuți în 

vedere);  - în ordinea descrescătoare a numărului de beneficiari asumați. 

 
În cazul proiectelor cu același punctaj și aceeași prioritate, departajarea acestora 
se va face în ordinea crescătoare a valorii nerambursabile a proiectului. 

 
 

VII.PROCEDURA DE EVALUARE ȘI SELECȚIE 
 

Evaluarea proiectelor depuse, inclusiv termenele stabilite 

 
Pe baza alocărilor pe sesiuni, criteriilor de selecție, criteriilor de departajare, pragul 
minim de punctaj și rezultatele evaluării, Comitetul de Selecție, stabilit de către 
organele de decizie (Adunarea Generală a Asociaților și Consiliul Director), v-a realiza 
selecția proiectelor. 
 
Rezultatele procesului de selecție se consemnează în Raportul de selecție. Acesta va fi 
semnat de către toți membrii prezenți ai Comitetului de Selecție (reprezentanți legali 
sau alte persoane mandatate în acest sens de către respectivele entități juridice, în 
conformitate cu prevederile statutare), specificându‐se apartenența la mediul privat 
sau public – cu respectarea precizărilor din PNDR, ca partea publică să reprezinte mai 
puțin de 50%, iar organizațiile din mediul urban să reprezinte mai puțin de 25%. De 
asemenea, Raportul de selecție va prezenta semnătura reprezentantului CDRJ, care 
supervizează procesul de selecție. Avizarea Raportului de selecție de către 
reprezentantul CDRJ reprezintă garanția faptului că procedura de selecție a proiectelor 
s-a desfășurat corespunzător și s‐au respectat principiile de selecție din fișa măsurii din 
SDL, precum și condițiile de transparență care trebuiau asigurate de către GAL. 
Raportul de selecție va fi datat, avizat și de către Președintele GAL/Reprezentantul 
legal al GAL sau de un alt membru al Consiliului Director al GAL mandatat în acest sens. 
 
Toate verificările efectuate de către evaluatori vor respecta principiul de verificare “4 
ochi”, respectiv vor fi semnate de către doi experți. 
 
Fiecare persoană implicată în procesul de evaluare și selecție a proiectelor de la nivelul 
GAL (evaluatori, membrii Comitetului de Selecție și membrii Comisiei de soluționare a 
contestațiilor) are obligația de a respecta prevederile OG nr. 66/2011 privind evitarea 
conflictului de interese și prevederile Cap. XII al SDL – ”Descrierea mecanismelor de 
evitare a posibilelor conflicte de interese conform legislației naționale”. 
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Dacă pe parcursul implementării strategiei, în cadrul procesului de evaluare și selecție 
la nivelul GAL a unor proiecte, apar situații generatoare de conflict de interese, 
expertul GAL/expertul cooptat este obligat să se abțină de la luarea deciziei sau 
participarea la luarea unei decizii și să informeze managerul GAL, în vederea înlocuirii 
cu un alt expert evaluator. 
Dacă, în urma verificărilor ulterioare, realizate de departamentele AFIR/DGDR AM 
PNDR/MADR se constată că nu s‐au respectat regulile de evitare a conflictului de 
interese, așa cum sunt definite în legislația în vigoare, proiectul respectiv va fi declarat 
neeligibil, iar dacă a fost finanțat se va proceda la recuperarea sumelor conform 
legislației în vigoare. 
Selecția proiectelor în cadrul GAL va fi realizată de către un Comitet de Selecţie 
stabilit de către organele de decizie (Adunarea Generală a Asociaților și Consiliul 
Director), format din minimum 7 membri ai parteneriatului. Pentru fiecare membru al 
comitetului de selecție se va stabili de asemenea, un membru supleant. 
La selecția proiectelor, se va aplica regula „dublului cvorum”, respectiv pentru 
validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecției să fie prezenți cel puţin 50% 
din membrii comitetului de selecție, din care peste 50% să fie din mediul privat şi 
societate civilă. 
Dacă unul dintre proiectele depuse pentru selecție aparține unuia dintre membrii 
comitetului de selecție, persoana/organizația în cauză nu are drept de vot și nu va 
participa la întâlnirea comitetului respectiv. 
Membrii Comitetului de Selecţie şi ai Comisiei de Soluționare a Contestațiilor, în 
îndeplinirea atribuțiilor ce le revin, au următoarele obligații: 

 de a respecta confidențialitatea lucrărilor şi imparțialitatea în adoptarea deciziilor 

Comitetului de Selecţie şi Comisiei de Soluționare a Contestațiilor; 

 adoptarea deciziilor în urma soluționării contestațiilor se face de către membri 

prezenți ai Comisiei de Soluționare a Contestațiilor, prin vot majoritar; 

 se vor elabora decizii şi vor fi adoptate de Comitetul de selecţie sau respectiv a 

Comisiei de Soluționare a Contestațiilor, dacă este cazul de o contestație. 

 dacă unul din proiectele depuse pentru selectare, aparține unuia din membrii 

Comitetului de Selecţie şi ale Comisiei de Soluționare a Contestațiilor, persoana în 

cauză (organizația), nu are drept de vot şi nu va participa la întâlnirea comitetului 

respectiv. 

 
Primirea și evaluarea proiectelor 
Solicitantul depune Cererea de Finanţare cu anexele tehnice şi administrative atașate 
la biroul GAL Poarta Apusenilor înaintea expirării datei limită de depunere a 
proiectelor. 
Responsabilul din cadrul GAL înregistrează Cererea de finanțare în Registrul 
proiectelor, aplică acestuia un număr de înregistrare, iar solicitantul primește un bon 
cu acest număr de înregistrare. 
Proiectul va fi înaintat departamentului tehnic responsabil de evaluarea proiectelor, 
care va efectua următorii pași: 
- Verificarea conformității proiectului 
- Verificarea eligibilității proiectului 
- Verificarea criteriilor de selecție îndeplinite prin proiect. 
GAL îşi rezervă dreptul de a solicita documente sau informaţii suplimentare dacă, pe 
parcursul verificărilor și implementării proiectului, se constată că este necesar. 
 
Selecția proiectelor 
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Pe baza alocărilor pe sesiuni, criteriilor de selecție, criteriilor de departajare, pragul 
minim de punctaj și rezultatele evaluării, Comitetul de Selecție v-a realiza selecția 
proiectelor. În urma ședinței Comitetului de selecție se va întocmi Raportul de selecție 
aprobat de majoritatea celor prezenți și se va publica pe site-ul GAL. 
În baza raportului de selecție, GAL va notifica aplicații cu privire la rezultatele 
procesului de evaluare și selecție. Rezultatele pot fi contestate în termen de maximum 
5 zile lucrătoare de la data postării raportului pe pagina de internet a GAL. 
Acestea vor fi soluționate de către o Comisie de Soluționare a Contestațiilor numită în 
acest scop, care va avea o componență diferită față de cea a Comitetului de Selecție. 
După soluționarea contestațiilor de către Comisia de Soluționare a Contestațiilor GAL va 
publica raportul de contestații pe pagina proprie de internet. 
Menționăm că GAL va publica pe site-ul oficial o procedură de evaluare și selecție 
detaliată înainte de lansarea primei sesiuni de depunere a proiectelor. 
 
GAL va evalua documentele și va selecta proiectele, pe baza criteriilor de selecție 
aprobate în SDL, în cadrul unui proces de selecție transparent. 
GAL aplica criterii de selecție adecvate specificului local, în conformitate cu 
prevederile SDL. GAL va avea în vedere aplicarea criteriilor de eligibilitate și de 
selecție specifice fiecărei măsuri din SDL, prevăzute în fișele tehnice ale măsurilor din 
cadrul strategiei, așa cum au fost aprobate de către DGDR AM PNDR, precum și 
criteriile generale de  eligibilitate, valabile pentru tipul de proiect depus. 
 
Pentru toate proiectele evaluate la nivelul GAL, evaluatorii, stabiliți cu respectarea 
prevederilor SDL, vor verifica conformitatea și eligibilitatea proiectelor și vor acorda 
punctajele aferente fiecărei cereri de finanțare. Toate verificările se realizează pe 
evaluări documentate, în baza unor fișe de verificare elaborate la nivelul GAL, datate și 
semnate de experții evaluatori. 
 
Comitetul de selecție al GAL trebuie să se asigure de faptul că proiectul ce urmează a 
primi finanțare răspunde obiectivelor propuse în SDL și se încadrează în planul financiar 
al GAL. Proiectele care nu corespund obiectivelor și priorităților stabilite în SDL pe 
baza căreia a fost selectat GAL, nu vor fi selectate în vederea depunerii la AFIR. 
 
Modalitatea de prezentare a rezultatului evaluării  

Pe baza alocărilor pe sesiuni, criteriilor de selecție, criteriilor de departajare, pragul 
minim de punctaj și rezultatele evaluării, Comitetul de Selecție v-a realiza selecția 
proiectelor. În urma ședinței Comitetului de selecție se va întocmi Raportul de 
selecție aprobat de majoritatea celor prezenți și se va publica pe site-ul GAL. 
 
În baza Raportului de selecție, GAL va notifica aplicații cu privire la rezultatele 
procesului de evaluare și selecție. Rezultatele pot fi contestate în termen de 
maximum 5 zile lucrătoare de la data postării raportului pe pagina de internet a GAL. 
 
Componența și obligațiile comitetului de selecție și a comitetului de soluționare a 

contestațiilor: Comitetul de selecție este format din minimum 7 membri ai 

parteneriatului, iar Comitetul de soluționare a contestațiilor din 3 membri ai 

parteneriatului. Pentru fiecare membru al comitetului de selecție se va stabili de 

asemenea, un membru supleant. Membrii Comitetului de Selecţie şi ai Comisiei de 

Soluționare a Contestațiilor, în îndeplinirea atribuțiilor ce le revin, au următoarele 

obligații: 
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 de a respecta confidențialitatea lucrărilor şi imparțialitatea în adoptarea deciziilor 

Comitetului de Selecţie şi Comisiei de Soluționare a Contestațiilor;  

 adoptarea deciziilor în urma soluționării contestațiilor se face de către membri 

prezenți ai Comisiei de Soluționare a Contestațiilor, prin vot majoritar;  

 se vor elabora decizii şi vor fi adoptate de Comitetul de selecţie sau respectiv a 

Comisiei de Soluționare a Contestațiilor, dacă este cazul de o contestație. 

 dacă unul din proiectele depuse pentru selectare, aparține unuia din membrii 

Comitetului de Selecţie şi ale Comisiei de Soluționare a Contestațiilor, persoana în 

cauză (organizația), nu are drept de vot şi nu va participa la întâlnirea comitetului 

respectiv. 

 
Desfășurarea procedurii de soluționare a contestațiilor, inclusiv perioada și locația 

de depunere a contestațiilor, comunicarea rezultatelor: Rezultatele procedurii de 

selecție pot fi contestate în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data postării 

raportului pe pagina de internet a GAL. 

Acestea vor fi soluționate în termen de 15 de zile de către o Comisie de Soluționare a 
Contestațiilor numită în acest scop, care va avea o componență diferită față de cea a 
Comitetului de Selecție. 
După soluționarea contestațiilor de către Comisia de Soluționare a Contestațiilor GAL 
va publica raportul de contestații pe pagina proprie de internet 

 

Perioada de elaborare a raportului de soluționare a contestațiilor și a raportului de 

selecție: 15 zile lucrătoare 

 
 

Date de contact unde solicitanții pot obține informații detaliate: 

 

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ POARTA APUSENILOR 

Str. Principala, nr. 1014, comuna Mihai Viteazu, Cluj, Romania  

Telefon: +40 721 981 961 

Email: fagadar.alexandru@galpa.ro 

 

mailto:fagadar.alexandru@galpa.ro
mailto:fagadar.alexandru@galpa.ro

