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APEL DE SELECȚIE PROIECTE 

 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Valea Izei-Moisei anunță prelungirea sesiunii de cereri de proiecte în 

perioada 18.08.2018 – 03.09.2018 pentru Măsura 10/6B - „Investiții pentru dezvoltarea infrastructurii 

sociale”  

 

DATA PUBLICĂRII  18.08.2018 

NUMĂRUL DE REFERINŢĂ AL SESIUNII CERERII DE PROIECTE  Măsura M10/6B – 1/ 18.07.2018 

DATA LANSĂRII APELULUI DE SELECȚIE  18.07.2018 

DATA PRIMEI PRELUNGIRI A APELULUI DE SELECȚIE: 18.08.2018 

DATA LIMITĂ DE DEPUNERE A PROIECTELOR  03.09.2018 

 

LOCUL ȘI INTERVALUL ORAR ÎN CARE SE POT DEPUNE PROIECTELE: 

Biroul GAL Valea Izei-Moisei în Comuna Moisei, nr. 1300, (în incinta primăriei, etaj 2) județul Maramureș, 

în intervalul orar 09:00    14:00 de luni până joi, iar vineri între orele 09:00    12:00. 

 

FONDUL DISPONIBIL PENTRU ACEASTĂ SESIUNE  30.336,00 € 

INTENSITATEA SPRIJINULUI 

În cadrul acestei măsuri, se pot depune proiecte negeneratoare de venit. Astfel, ajutorul public 

nerambursabil acordat este de 100% din cheltuielile eligibile. 

 
VALOAREA SPRIJINULUI 
Valoarea sprijinului nerambursabil este de 30.336,00 € 

MODEL CERERE DE FINANȚARE  
Versiunea editabilă a Cererii de finanțare se regăsește în Anexa 1 la prezentul apel de selecție. 
 
DOCUMENTE JUSTIFICATIVE PE CARE TREBUIE SĂ LE DEPUNĂ SOLICITANTUL ODATĂ CU 
DEPUNEREA PROIECTULUI ÎN CONFORMITATE CU CERINȚELE FIȘEI MĂSURII DIN SDL ȘI ALE 
GHIDULUI SOLICITANTULUI 

1. Studiu de Fezabilitate/ Documentaţie de Avizare pentru Lucrări de intervenţii, întocmite, 
avizate și verificate în condițiile legii și însoțite de toate studiile, expertizele, avizele și acordurile 
specifice fiecărui tip de investiție, conform reglementărilor legale în vigoare. 
 

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. Pentru comune și ADI 
 

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. 

mailto:galvaleaizeimoisei@yahoo.com
mailto:office@galvaleaizeimoisei.ro
http://www.galvaleaizeimoisei.ro/


Apel de selecție proiecte detaliat M10/6B 

GAL VI-M 

P a g i n a  2 | 41 

 

 
3.2. Hotărârea/ Hotărârile consiliului local privind aprobarea modificărilor şi/sau completărilor la inventar 
în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziţiei globale existente, 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.  
 
3.3. Avizul administratorului terenului aparţinând domeniului public, altul decât cel administrat de 
primărie. (DACĂ ESTE CAZUL) 
 
3.4. Pentru ONG-uri 
Documente doveditoare ale dreptului de proprietate/ dreptul de uz, uzufruct, superficie, servitute/ 

administrare al ONG‐urilor, Unităților de cult, entități private pe o perioadă de 10 ani asupra bunurilor 
imobile la care se vor efectua lucrări, conform Cererii de Finanţare. 
 
4. Hotărârea Consiliului Local/ Hotărârea Adunării Generale pentru implementarea proiectului în 

cazul fiecărei categorii de solicitanți (ONG, Unitate de cult, entități private), cu referire la însuşirea/ 

aprobarea următoarelor (puncte obligatorii):  

 necesitatea, oportunitatea și potenţialul economic al investiţiei; 

 lucrările vor fi prevăzute în bugetul local/ bugetul solicitantului pentru perioada de realizare a 

investiţiei în cazul obţinerii finanţării;  

 angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanță a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani 

de la data efectuării ultimei plăţi;  

 numărul de locuitori deserviţi de proiect/ utilizatori direcţi;  

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

 agenţii economici deserviţi direct de investiţie (dacă este cazul, număr și denumire);  

 nominalizarea şi delegarea reprezentantului legal al UAT/ celorlate categorii de solicitanţi pentru 

relaţia cu AFIR în derularea proiectului;  

 detalierea activităţilor sociale desfășurate în ultimele 12 luni, anterioare datei depunerii Cererii de 

finanţare;  

 Angajamentul de asigurare a cofinanţãrii. (DACĂ ESTE CAZUL) 

 angajamentul că proiectul nu va fi generator de venit în cazul proiectelor care vizează infrastructura 

educațională (grădinițe)/ socială; 

 

5.1. Certificatul de înregistrare fiscală 
 
5.2. Încheiere privind înscrierea în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor, rãmasã definitivă şi  
irevocabilă/ Certificat de înregistrare în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor 
 

5.2.1. Actul de înfiinţare şi statutul  ADI/ ONG 

6.1. Notificare privind conformitatea proiectului cu condițiile de igienã şi sănătate publică   

sau 

6.2. Notificare că investiția nu face obiectul evaluării condițiilor de igienă și sănătate publică.  

(DACĂ ESTE CAZUL) 
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7. Lista agentilor economici deserviţi de proiect, care va conţine denumirea, adresa, activitatea 

desfăşurată, codul proiectului cu finanțare europeană și valoarea totală a investiției, pentru fiecare investiție 

accesibilizată şi a instituțiilor de sociale și de interes public deservite direct de proiect. 

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

obiective, tip de investiție, lista cheltuielilor eligibile, costurile și stadiul proiectului, perioada derulării 

contractului), pentru solicitantii care au mai beneficiat de finanțare nerambursabilă începând cu anul 2002, 

pentru aceleași tipuri de investiții. 

9. Notificare, care să certifice conformitatea proiectului cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar 
veterinar și că prin realizarea investiției în conformitate cu proiectul verificat de DSVSA județeană, 
construcția va fi în concordanță cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și pentru siguranța 
alimentelor. (DACĂ ESTE CAZUL) 
 
10. Extrasul din strategie, care confirmă dacă investiția este în corelare cu orice strategie de dezvoltare 
națională / regional / județeană / locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții, precum și copia 
hotărârii de aprobare a strategiei/copia documentului de aprobare a Strategiei. 
 
11.Alte documente justificative (se vor specifica de către solicitant, după caz).   
 
DOCUMENTELE NECESARE LA ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE 

1. Document emis de ANPM  

1.1. Clasarea notificării 

sau  

1.2. 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  

1.3. Acord de mediu în cazul în care se impune evaluarea impactului preconizat asupra mediului   

sau   

1.4. Acord de mediu în cazul evaluării impactului asupra mediului și de evaluare adecvată. 

(DACĂ ESTE CAZUL)   

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

2. Certificat/e care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale, emise de Direcţia Generală a Finanţelor 

Publice şi, dacă este cazul, graficul de reeşalonare a datoriilor către bugetul consolidat.  

(DACĂ ESTE CAZUL) 

3. Certificatul de cazier judiciar 

4. Document emis de bancă/ trezorerie care să conțină datele de identificare ale băncii/ trezoreriei și ale 

contului aferent proiectului pentru care se solicită finanțare din PNDR (denumirea, adresa băncii/ 

trezoreriei, codul IBAN al contului în care se derulează operațiunile cu AFIR). 



Apel de selecție proiecte detaliat M10/6B 

GAL VI-M 

P a g i n a  4 | 41 

 

5. Proiectul Tehnic, în vederea avizării de către CRFIR, va fi depus în termenul precizat în Notificarea 

AFIR, conform prevederilor HG 226/2015 cu modificarile si completarile ulterioare si a procedurilor în 

vigoare la momentul notificării.  

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. 

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

7. Dovada achitării integrale a datoriei față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere. 

(DACĂ ESTE CAZUL) 

 
CERINȚELE DE CONFORMITATE ȘI ELIGIBILITATE PE CARE TREBUIE SĂ LA ÎNDEPLINEASCĂ 
SOLICITANTUL 
 
Partea 1 – VERIFICAREA CONFORMITĂȚII CERERII DE FINANȚARE 

1. Solicitantul a mai depus pentru verificare această cerere de finanţare în cadrul prezentei 
cereri de proiecte ? 

 

DA                         NU  

 

Dacă DA, de câte ori ? 

O data                                    De două ori                                               Nu este cazul  

 

Prezenta cerere de finanţare este acceptată pentru verificare ? 

DA       

NU   deoarece aceasta a mai fost depusă de două ori,  în baza aceluiași Raport de 

Selecție, conform fişelor de verificare: 

 

Nr........... din data .........../.........../...............                      Nr........... din data .........../.........../...............    

 

   

2. Solicitantul a utilizat ultima variantă de pe site-ul GAL Valea Izei-Moisei a Cererii de Finanţare 
aferentă măsurii M10/6B? 

DA      NU  
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3. Dosarul Cererii de finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt numerotate de către 
solicitant? 

DA      NU  

 

4. Referinţele din Cererea de finanţare corespund cu numărul paginii la care se află documentele din 
Dosarul Cererii de finanţare  

DA      NU  

 

5. Cererea de finanţare este completată şi semnată de solicitant? 
DA      NU  

 

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

DA      NU  

 

7. Solicitantul a ataşat la Cererea de finanţare toate documentele anexă obligatorii din listă?                                                         
 

DA      NU  

 

8. Copia electronică a Cererii de finanţare corespunde cu dosarul original pe suport de hârtie?                                                                                                          
DA      NU  

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

DA      NU  

10. Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ? 
DA      NU  

 

11. Proiectul respectă cerinţele menţionate în apelul de selecţie? 
DA      NU  

 

12. Valoarea maximă a finanţării nerambursabile nu depăşeşte valoarea maximă menţionată în apelul 
de selecţie? 

DA      NU  

 

13. Localizarea proiectului este în teritoriul acoperit GAL Valea Izei-Moisei? 
DA      NU  

 

14. Proiectul pentru care s-a solicitat finanţare este încadrat corect în măsura în care se regăsesc 
obiectivele proiectului? 

DA      NU  

15. Obiectivele și tipul de serviciu/ investiție prezentate în Cererea de finanțare se încadrează în fișa 
măsurii din SDL? 

 DA      NU  
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16. Domeniul de intervenție în care a fost încadrat proiectul, prezentat în Cererea de finanțare, 
corespunde Domeniului de intervenție prezentat în SDL, în cadrul măsurii respective? 

 DA      NU  

Partea 2 - VERIFICAREA CONFORMITĂȚII DOCUMENTELOR ANEXATE 

DOCUMENT  

Existenţa documentului 

C
o

n
co

rd
an

ţ

ă 
co

p
ie

 / 
o

ri
g

in
al

 

DA NU 

N
u

 

es
te

 

ca
zu

l 

1. Studiu de Fezabilitate/ Documentaţie de Avizare pentru Lucrări 
de intervenţii, întocmite, avizate și verificate în condițiile legii și însoțite 
de toate studiile, expertizele, avizele și acordurile specifice fiecărui tip 
de investiție, conform reglementărilor legale în vigoare. 

 

 

 

 

 

 

  

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 Pentru comune și ADI 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Hotărârea/ Hotărârile consiliului local privind aprobarea 
modificărilor şi/ sau completărilor la inventar în sensul includerii în 
domeniul public sau detalierii poziţiei globale existente, 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 (este suficientă prezentarea adresei de înaintare către 
instituţia prefectului pentru controlul de legalitate). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Avizul administratorului terenului aparţinând domeniului public, 
altul decât cel administrat de primărie (dacă este cazul). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Pentru ONG-uri 
Documente doveditoare ale dreptului de proprietate/ dreptul de uz, 

uzufruct, superficie, servitute/ administrare al ONG‐urilor, Unităților de 
cult, entități private pe o perioadă de 10 ani asupra bunurilor imobile la 
care se vor efectua lucrări, conform Cererii de Finanţare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Hotărârea Consiliului Local/ Hotărârea Adunării Generale pentru 

implementarea proiectului în cazul fiecărei categorii de solicitanți 

(ONG, Unitate de cult, entități private), cu referire la însuşirea/ 

aprobarea următoarelor (puncte obligatorii):  

 necesitatea, oportunitatea și potenţialul economic al investiţiei; 

 lucrările vor fi prevăzute în bugetul local/ bugetul solicitantului 

pentru perioada de realizare a investiţiei în cazul obţinerii 

finanţării;  
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 angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanță a 

investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării 

ultimei plăţi;  

 numărul de locuitori deserviţi de proiect/ utilizatori direcţi;  

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

 agenţii economici deserviţi direct de investiţie (dacă este cazul, 

număr și denumire);  

 nominalizarea şi delegarea reprezentantului legal al UAT/ 

celorlate categorii de solicitanţi pentru relaţia cu AFIR în 

derularea proiectului;  

 detalierea activităţilor sociale desfășurate în ultimele 12 luni, 

anterioare datei depunerii Cererii de finanţare;  

 angajamentul de asigurare a cofinanţãrii, dacã este cazul; 

 angajamentul că proiectul nu va fi generator de venit in cazul 

proiectelor care vizează infrastructura educațională (gradinițe)/ 

socială; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Certificatul de înregistrare fiscală   

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Încheiere privind înscrierea în Registrul Asociaţiilor şi 

Fundaţiilor, rãmasã definitivă şi  irevocabilă/ Certificat de 

înregistrare în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1. Actul de înfiinţare şi statutul  ADI/ ONG  

 

 

 

 

 

 

 

6. Notificare privind conformitatea proiectului cu condițiile de igienã şi 

sănătate publică.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 6.1. Notificare că investiția nu face obiectul evaluării condițiilor de 

igienă și sănătate publică. (DACĂ ESTE CAZUL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Lista agentilor economici deserviţi de proiect, care va conţine 

denumirea, adresa, activitatea desfăşurată, codul proiectului cu 

finanțare europeană și valoarea totală a investiției, pentru fiecare 

investiție accesibilizată şi a instituțiilor de sociale și de interes public 

deservite direct de proiect. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă 

întocmit de solicitant (va cuprinde obiective, tip de investiție, lista 

cheltuielilor eligibile, costurile și stadiul proiectului, perioada derulării 

contractului), pentru solicitantii care au mai beneficiat de finanțare 

nerambursabilă începând cu anul 2002, pentru aceleași tipuri de 

investiții. 
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9. Notificare, care să certifice conformitatea proiectului cu legislația 

în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și că prin realizarea 

investiției în conformitate cu proiectul verificat de DSVSA județeană, 

construcția va fi în concordanță cu legislația în vigoare pentru domeniul 

sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor. (DACĂ ESTE CAZUL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Extrasul din strategie, care confirmă dacă investiția este în 

corelare cu orice strategie de dezvoltare națională/ regional/ județeană/ 

locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții, precum și 

copia hotărârii de aprobare a strategiei/ copia documentului de 

aprobare a Strategiei.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Alte documente justificative (se vor specifica de către solicitant, 

după caz).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concluzia verificării:  

  

Cererea de Finanţare este:                       CONFORMĂ               NECONFORMĂ               

  

Observaţii..........................................................................................................................................................

............................ ............................................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................  

  

Aprobat,  

Reprezentant legal GAL Valea Izei-Moisei  

 

Nume și prenume........................................................................... 

 

Semnătura şi ştampila............................DATA........../.........../2018 
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Verificat,  

Expert 2 GAL Valea Izei-Moisei 

 

Nume și prenume............................................................................ 

 

Semnătura.............................................. DATA........./............/2018 

 

Întocmit,   

Expert 1 GAL Valea Izei-Moisei 

 

Nume și prenume.............................................................................  

 

Semnătura................................................DATA......../............./2018 

 

Am luat la cunoștințã,  

Numele reprezentantului legal al proiectului…………………………………………………………………...... 

 

Semnătura şi ştampila.............................DATA……./………../2018 

 

Metodologie de aplicat pentru Partea 1 – VERIFICAREA CONFORMITĂȚII CERERII DE FINANŢARE  

1. Solicitantul a mai depus pentru verificare această cerere de finanţare în cadrul prezentei cereri de 

proiecte?  

Expertul verifică dacă Cererea de finanțare a mai fost depusă și dacă da, de câte ori a fost depusă. Dacă a 

mai fost depusă de două ori în cadrul prezentei cereri de proiecte, Cererea de finanțare nu va fi acceptată 

pentru verificare și va fi declarată neconformă.  

 

2. Solicitantul a utilizat ultima variantă a Cererii de Finanţare aferentă Măsurii 10/6B de pe site-ul 

Asociaţiei GAL Valea Izei-Moisei? 

Se verifică dacă versiunea cererii de finanțare utilizat de solicitant corespunde cu ultima variantă de pe site-

ul Asociaţiei GAL Valea Izei-Moisei a Cererii de finanţare în vigoare la momentul lansării Apelului de 

selecție de către GAL? Dacă a utilizat altă variantă cererea de finanţare este respinsă. 

 

3. Dosarul Cererii de Finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt numerotate de 

către solicitant? 

Se verifică dacă Dosarul Cererii de finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt 

numerotate de către solicitant. 
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4. Este anexat Opisul documentelor, numerotat cu 0, iar referinţele din Cererea de finanţare 

corespund cu numărul paginii la care se află documentele din dosarul Cererii de finanţare?                                                   

Se verifică existenţa opisului şi dacă referințele din Cererea de finanțare corespund cu numărul paginii la 

care se află documentele din Lista documentelor din cererea de finanţare şi din Dosarul Cererii de 

finanțare. 

 

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

Se verifică dacă Cererea de finanţare este completată de solicitant astfel: 

 

A - PREZENTARE GENERALĂ 

A1. Măsura: se verifică dacă este bifată sub-măsura 19.2, pentru care se solicită finanţare nerambursabilă. 

A2. Nume prenume/ Denumire solicitant: se verifică dacă numele solicitantului corespunde celui menţionat 

în documentele anexate, după caz.   

A3. Titlu proiect: se verifică dacă este completat titlul proiectului. 

A4. Descrierea succintă a proiectului: Expertul verifică dacă solicitantul a completat acest punct. 

A5. Amplasarea proiectului: Expertul verifică dacă sunt completate căsuţele corespunzătoare obiectivelor 

investiţiei şi sunt selectate regiunea, judeţul, comuna,  satul şi dacă acestea corespund cu cele menționate 

în documentele justificative corespunzătoare. 

Pentru proiectele de servicii, expertul verifică și prezentarea locației unde se vor desfășura activitățiile din 

proiect (expertul verifică locația/ locațiile și logistica pentru desfășurarea activitățiilor descrise de solicitant, 

dacă îndeplinesc cerințele privind asigurarea spațiului de desfășurare și a logisticii necesare prevăzute în 

anunțul de selecție publicat de GAL). 

A6. Date despre tipul de proiect și beneficiar: 

A6.1. În cazul proiectelor de investiții, expertul  verifică  dacă solicitantul a bifat căsuţele corespunzătoare 

privind categoria proiectului. 

Pentru proiectele de servicii, expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuța corespunzătoare – proiect de 

servicii. 

A6.2. Pentru proiectele de servicii, expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuța corespunzătoare 

categoriei de beneficiar (public sau privat) în care se încadrează. Expertul verifică documentele constitutive 

ale solicitantului. 

În cazul proiectelor de investiții, expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuţele corespunzătoare privind 

tipul proiectului de modernizare şi/ sau extindere sau investiţie nouă. Expertul verifică corectitudinea 

răspunsului din titlul proiectului (A3) şi descrierea proiectului (A4). Dacă bifa nu este corespunzătoare, 

expertul corectează bifa, înscriind acest lucru la rubrica Observaţii. 

A6.3. Pentru proiectele de investiții, expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuța corspunzătoare 

categoriei de beneficiar (public sau privat) în care se încadrează. Expertul verifică documentele constitutive 

ale solicitantului. 
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B - INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL 

B1. Descrierea solicitantului 

B1.1. Informații privind solicitantul:  

Pentru proiectele de servicii, trebuie verificat dacă data de înființare corespunde celei menţionate în 

documentele de înființare – anexate la Cererea de finanțare. 

Pentru proiectele de investiții, trebuie verificat dacă data corespunde celei menţionate în documentele 

justificative corespunzătoare. 

Cod de înregistrare fiscală: expertul verifică dacă acesta corespunde celui menţionat în lista de documente. 

Statutul juridic al solicitantului: expertul  verifică dacă acesta corespunde celui menţionat în  lista de 

documente. 

B1.2. Sediul social: expertul verifică dacă adresa sediului social corespunde celei menţionate în 

documentele justificative corespunzătoare. 

B1.3. Numele reprezentantului legal, funcţia acestuia în cadrul organizatiei, precum și specimenul de 

semnătură: Se verifică concordanţa cu specificaţiile din documentele anexate şi dacă este completat 

specimenul de semnătură. 

B2. Informaţii referitoare la persoana responsabilă legal de proiect 

B2.1. Date de identitate ale reprezentantului legal de proiect: expertul verifică dacă  informaţiile din cererea 

de finanțare corespund cu cele din actul de identitate al reprezentantului legal. 

B2.2. Domiciliul stabil al reprezentantului legal de proiect: expertul verifică dacă toate informaţiile menţionate 

în această secțiune corespund celor care figurează în actul de identitate al reprezentantului legal. 

B3. Informatii privind contul bancar pentru proiect FEADR 

B3.1. Denumirea băncii/ trezoreriei 

B3.2. Adresa băncii/ trezoreriei  

B3.3. Cod IBAN 

B3.4. Titularul contului: expertul verifică dacă coordonatele furnizate corespund solicitantului, a cărei 

descriere a fost făcută la punctul B1, precedent. Toate informaţiile trebuie să concorde cu cele menţionate 

în documentele anexate. Contul se exprimă în moneda: LEI. 

 

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

Expertul verifică dacă sunt bifate căsuţele. 

 

7. Solicitantul a ataşat la Cererea de finanţare toate documentele anexă obligatorii din listă?                                                         
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Expertul verifică dacă solicitantul a atașat toate documentele obligatorii menționate în cadrul listei 

documentelor anexate corespunzătoare modelului de Cerere de finanțare utilizat.  

 

8. Copia electronică a Cererii de finanţare corespunde cu dosarul original pe suport de hârtie?                                                                                                           

Expertul verifică concordanță copiei pe suport electronic cu originalul. Verificarea se face prin sondaj.  

9. Copia scanată a documentelor ataşate Cererii de finanţare este prezentată alături de forma 

electronică a cererii de finanţare? 

Se verifică dacă pe CD există fişierele scanate conform listei documentelor.  

 

10. Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ? 

Expertul verifică dacă este completat bugetul indicativ, pe coloanele corespunzătoare cheltuielilor eligibile 

și neeligibile şi că operaţiunile previzionate sunt menţionate în coloanele prevăzute în acest scop. Dacă 

informaţiile nu sunt precizate, Cererea de finanţare este declarată neconformă. 

 

11. Proiectul respectă cerinţele menţionate în apelul de selecţie? 

Expertul verifică dacă proiectul depus se încadrează în cerințele prevăzute în Apelul de selecție, în ceea ce 

privește valoarea maximă nerambursabilă pe proiect, acţiunile eligibile, nr. de exemplare al dosarului cererii 

de finanţare, prezenţa Declaraţiei de raportare a plãţilor cãtre GAL. 

 

12. Valoarea maximă a finanţării nerambursabile nu depăşeşte valoarea maximă menţionată în 

apelul de selecţie? 

Expertul verifică dacă valoarea finanțării nerambursabile a proiectului depășește valorile maxime pe proiect 

conform Apelului de selecție și dacă da, cererea de finanțare este respinsă. 

 

13. Localizarea proiectului este în teritoriul acoperit GAL Valea Izei-Moisei? 

Expertul verifică dacă localitatea/ localitățile unde se va realiza investiția (așa cum se menționează în 

Cererea de finanțare) se regăsește/ regăsesc pe teritoriul acoperit de Grupul de Acțiune Locală Valea Izei-

Moisei. 

 

14. Proiectul pentru care s-a solicitat finanţare este încadrat corect în măsura în care se regăsesc 

obiectivele proiectului? 

Expertul va verifica încadrarea corectă a proiectului pentru care s-a solicitat finanțare în fișa măsurii din 

SDL. Se verifică dacă obiectivele, tipul de beneficiar prezentate în proiect se regăsesc în fișa măsurii din 

SDL. Dacă informațiile nu se regăsesc, cererea de finanțare este respinsă. 

 

15. Obiectivele și tipul de investiție prezentate în Cererea de finanțare se încadrează în fișa măsurii 

din SDL? 

Expertul verifică dacă obiectivele proiectului și tipul de investiție menționate în Cererea de finanțare se 

regăsesc în Fișa măsurii. Dacă informațiile respective nu se regăsesc, Cererea de finanțare este respinsă. 

 

16. Domeniul de intervenție în care a fost încadrat proiectul, prezentat în Cererea de finanțare, 

corespunde Domeniului de intervenție prezentat în SDL, în cadrul măsurii respective? 



Apel de selecție proiecte detaliat M10/6B 

GAL VI-M 

P a g i n a  13 | 41 

 

Expertul verifică dacă proiectul a fost încadrat corect în Domeniul de intervenție, conform Fișei măsurii din 

cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală.  

Expertul va verifica încadrarea proiectului într-un anumit Domeniu de intervenție din cadrul măsurii din 

SDL, corelând obiectivul specific al proiectului prezentat în Cererea de finanțare cu informațiile din Fișa 

măsurii. Dacă Domeniul de intervenție nu este selectat corect, conform Fișei măsurii din SDL, proiectul 

este respins. 

 

Metodologie de aplicat pentru Partea 2 - VERIFICAREA CONFORMITĂŢII DOCUMENTELOR 

ANEXATE 

 

 

DOCUMENTE DE PREZENTAT 

 

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE 

1. Studiu de Fezabilitate/ Documentaţie de 
Avizare pentru Lucrări de intervenţii, 
întocmite, avizate și verificate în condițiile legii și 
însoțite de toate studiile, expertizele, avizele și 
acordurile specifice fiecărui tip de investiție, 
conform reglementărilor legale în vigoare. 

Controlul conformităţii constã în verificarea 
prezenţei Studiului de fezabilitate/ Documentaţiei 
de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii şi daca 
respectă structura prezentată în anexa la Ghidul 
solicitantului. În acest caz se va verifica existenţa 
foii de capăt cu semnăturile şi ştampilele 
elaboratorilor. 

Expertul va verifica dacă SF este prezentat şi 

completat in conformitate cu prevederile legale 

în vigoare. 

De asemenea, expertul verifica sa fie întocmite, 

avizate și verificate în condițiile legii și însoțite de 

toate studiile, expertizele, avizele și acordurile 

specifice fiecărui tip de investiție, conform 

reglementărilor legale în vigoare. 

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

Expertul verifica prezenţa acestui document, 
dacă investiţia prevede construcţii, şi faptul că 
acest certificat este completat, semnat şi poartă 
ştampila administraţiei care l-a eliberat. În cazul 
în care certificatul de urbanism este emis pe 
numele unei persoane fizice/ juridice diferită de 
solicitant, se verifică existenţa actului de transfer 
a drepturilor şi obligaţiilor specificate în 
Certificatul de Urbanism şi a copiei adresei de 
înştiinţare, înregistrată la organul emitent. Se 
solicita originalul documentului şi expertul 
verifica concordanta copiei cu originalul, bifând 
casuţa corespunzătoare în coloana 
„Concordanţă copie cu originalul”. 

3.1 Pentru comune și ADI 
Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public 
al comunei/ comunelor, întocmit conform 

Expertul verifică dacă informaţiile prezentate în 

documentul 3 confirmă faptul că terenul/ clădirea 

pe care/ asupra căreia se execută lucrarea este 
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legislaţiei în vigoare privind proprietatea publică 
şi regimul juridic al acesteia, atestat prin 
Hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul 
Oficial al României. 

în proprietate publică şi dacă există acordul/ 

avizul autorităţii deţinătoare. 

(DACĂ ESTE CAZUL) 

 

Expertul verificã prezenţa obligatorie fie a actelor 

care dovedesc proprietatea asupra clădirii/ 

terenului pe care se va realiza investiţia, fie a 

contractului de concesiune a acestora.  

Pentru contractele de concesiune se verifică 

dacă aceste documente sunt semnate şi poarta 

ştampila administraţiei care le-a eliberat şi că au 

fost emise pe numele solicitantului. 

 

Controlul conformităţii va consta în verificarea 

prezenţei obligatorii a acestor documente şi că 

hotărârea conţin/e toate punctele obligatorii 

specificate. 

  

Controlul conformităţii va consta în verificarea că 

aceste documente sunt semnate şi poartă 

ştampila administraţiei/ solicitantului eligibil care 

le-a eliberat. 

3.2 Hotărârea/ Hotărârile consiliului local 
privind aprobarea modificărilor şi/sau 
completărilor la inventar în sensul includerii în 
domeniul public sau detalierii poziţiei globale 
existente, 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 (este suficientă prezentarea 
adresei de înaintare către instituţia prefectului 
pentru controlul de legalitate). 

Expertul verificã prezenţa obligatorie fie a actelor 

care dovedesc proprietatea asupra clădirii/ 

terenului pe care se va realiza investiţia, fie a 

contractului de concesiune a acestora.  

Pentru contractele de concesiune se verifică 

dacă aceste documente sunt semnate şi poarta 

ştampila administraţiei care le-a eliberat şi că au 

fost emise pe numele solicitantului. 

 

3.3 Avizul administratorului terenului 
aparţinând domeniului public, altul decât cel 
administrat de primărie. (DACĂ ESTE CAZUL) 

Expertul verificã prezenţa obligatorie fie a actelor 

care dovedesc proprietatea asupra clădirii/ 

terenului pe care se va realiza investiţia, fie a 

contractului de concesiune a acestora.  

Pentru contractele de concesiune se verifică 

dacă aceste documente sunt semnate şi poarta 

ştampila administraţiei care le-a eliberat şi că au 

fost emise pe numele solicitantului. 

3.4 Pentru ONG-uri În funcţie de tipul de solicitant se va verifica 
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Documente doveditoare ale dreptului de 

proprietate/ dreptul de uz, uzufruct, 

superficie, servitute/ administrare al 

ONG‐urilor, Unităților de cult, entități private 

pe o perioadă de 10 ani asupra bunurilor imobile 

la care se vor efectua lucrări, conform Cererii de 

Finanţare.  

 

prezenţa obligatorie a acestui document. 

Controlul conformităţii va consta în verificarea că 

acest document este completat, semnat, poartă 

ştampila administraţiei care l-a eliberat şi este 

emis pe numele solicitantului.  

Se solicită originalul documentului şi expertul 

verifică concordanţa copiei cu originalul, bifând 

căsuţa corespunzătoare în coloana 

„Concordanţă copie cu originalul”. 

4. Hotărârea Consiliului Local/ Hotărârea 

Adunării Generale pentru implementarea 

proiectului în cazul fiecărei categorii de 

solicitanți (ONG, Unitate de cult, entități 

private), cu referire la însuşirea/ aprobarea 

următoarelor (puncte obligatorii):  

 necesitatea, oportunitatea și potenţialul 
economic al investiţiei; 

 lucrările vor fi prevăzute în bugetul local/ 
bugetul solicitantului pentru perioada de 
realizare a investiţiei în cazul obţinerii 
finanţării;  

 angajamentul de a suporta cheltuielile de 
mentenanță a investiţiei pe o perioadă 
de minimum 5 ani de la data efectuării 
ultimei plăţi;  

 numărul de locuitori deserviţi de proiect/ 
utilizatori direcţi;  

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

 agenţii economici deserviţi direct de 
investiţie (dacă este cazul, număr și 
denumire);  

 nominalizarea şi delegarea 
reprezentantului legal al UAT/celorlate 
categorii de solicitanţi pentru relaţia cu 
AFIR în derularea proiectului;  

 detalierea activităţilor sociale 
desfășurate în ultimele 12 luni, 
anterioare datei depunerii Cererii de 
finanţare;  

 angajamentul de asigurare a cofinanţãrii, 
dacã este cazul; 

 angajamentul că proiectul nu va fi 
generator de venit in cazul proiectelor 
care vizează infrastructura educațională 
(gradinițe)/ socială; 

 

Controlul conformităţii va consta în verificarea 

prezenţei obligatorii a acestor documente şi că 

hotărârea conţin/e toate punctele obligatorii 

specificate. 
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5.1 Certificatul de înregistrare fiscală  Expertul verifică dacă în Certificatul de 

înregistrare în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor 

sunt menţionate următoarele: denumirea 

asociaţiei și numărul de înregistrare. 

5.2 Încheiere privind înscrierea în Registrul 

Asociaţiilor şi Fundaţiilor, rãmasã definitivă şi  

irevocabilă/ Certificat de înregistrare în 

Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor 

În funcţie de tipul de solicitant se va verifica 

prezenţa obligatorie a acestui document. 

Controlul conformităţii va consta în verificarea că 

acest document este completat, semnat, poartă 

ştampila administraţiei care l-a eliberat şi este 

emis pe numele solicitantului.  

Se solicită originalul documentului şi expertul 

verifică concordanţa copiei cu originalul, bifând 

căsuţa corespunzătoare în coloana 

„Concordanţă copie cu originalul”. 

5.2.1. Actul de înfiinţare şi statutul  ADI/ ONG Expertul verifică dacă în Certificatul de 

înregistrare în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor,  

Actul constitutiv și Statut sunt menţionate 

următoarele: denumirea asociaţiei, asociaţii,  

sediul, durata, scopul înfiinţării şi membrii 

Consiliului Director.  

6.1 Notificare privind conformitatea proiectului 

cu condițiile de igienã şi sănătate publică   

sau  

 

În cazul în care în Secţiunea C din cererea de 

finanţare solicitantul declară că a obţinut 

finanţare nerambursabilă, se verifică prezenţa 

Raportului asupra utilizării programelor de 

finanţare nerambursabilă, care să conţină toate 

punctele cerute. 

6.2 Notificare că investiția nu face obiectul 

evaluării condițiilor de igienă și sănătate publică. 

(DACĂ ESTE CAZUL) 

Expertul verifică existenţa unuia dintre 

documente. Controlul conformităţii va consta în 

verificarea, pe de o parte, că acest document 

este completat, semnat şi poartă ştampila 

instituţiei care l-a eliberat, iar pe de altă parte că 

acesta este valabil la data depunerii cererii de 

finanţare. 

7. Lista agentilor economici deserviţi de 

proiect, care va conţine denumirea, adresa, 

activitatea desfăşurată, codul proiectului cu 

finanțare europeană și valoarea totală a 

investiției, pentru fiecare investiție accesibilizată 

şi a institutiilor de sociale și de interes public 

deservite direct de proiect. 

Controlul conformităţii va consta în verificarea că 

acest document este completat, semnat şi 

ştampilat de administraţia care l-a întocmit. 
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8. Raport asupra utilizării programelor de 

finanţare nerambursabilă întocmit de 

solicitant (va cuprinde obiective, tip de investiție, 

lista cheltuielilor eligibile, costurile și stadiul 

proiectului, perioada derulării contractului), 

pentru solicitantii care au mai beneficiat de 

finanțare nerambursabilă începând cu anul 2002, 

pentru aceleași tipuri de investiții. 

În cazul în care în Secţiunea C din cererea de 

finanţare solicitantul declară că a obţinut 

finanţare nerambursabilă, se verifică prezenţa 

Raportului asupra utilizării programelor de 

finanţare nerambursabilă, care să conţină toate 

punctele cerute. 

9. Notificare, care să certifice conformitatea 

proiectului cu legislația în vigoare pentru 

domeniul sanitar veterinar și că prin realizarea 

investiției în conformitate cu proiectul verificat de 

DSVSA județeană, construcția va fi în 

concordanță cu legislația în vigoare pentru 

domeniul sanitar veterinar și pentru siguranța 

alimentelor, dacă este cazul. 

Expertul verifică existenţa unuia dintre 

documente. Controlul conformităţii va consta în 

verificarea, pe de o parte, că acest document 

este completat, semnat şi poartă ştampila 

instituţiei care l-a eliberat, iar pe de altă parte că 

acesta este valabil la data depunerii cererii de 

finanţare. 

10. Extrasul din strategie, care confirmă dacă 

investiția este în corelare cu orice strategie de 

dezvoltare națională/ regional/ județeană/ locală 

aprobată, corespunzătoare domeniului de 

investiții, precum și copia hotărârii de aprobare a 

strategiei/ copia documentului de aprobare a 

Strategiei.  

Controlul conformităţii va consta în verificarea 

existentei documentului, dacă acest document 

este semnat şi poartă ştampila instituţiei 

emitente. 

 În cazul copiei după hotărârea de aprobare a 

strategiei, expertul verifică dacă e specificat pe 

document „conform cu originalul” şi concordanţa 

copiei cu originalul, bifând căsuţa 

corespunzătoare în coloana „Concordanţă copie 

cu originalul”. 

11. Alte documente justificative (se vor 

specifica de către solicitant, după caz).   

Controlul conformităţii va consta în verificarea 

existentei documentului 

 

DOCUMENTELE CE VOR FI PREZENTATE LA SEMNAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE 

 

1. Document emis de ANPM  

1.1. Clasarea notificării 

sau  

1.2. Decizia etapei de încadrare, ca document 

final (prin care se precizează că proiectul nu se 

supune evaluării impactului asupra mediului şi 

nici evaluării adecvate).  

Condiția se consideră îndeplinită prin asumarea 

de către solicitant a declarației pe propria 

răspundere din Secțiunea F din Cerere de 

finanțare prin care se angajează că va prezenta 

documentul emis de ANPM, până la contractare, 

în termenul precizat în notificarea AFIR de 

selecție a cererii de finanțare. În etapa de 

contractare verificarea îndeplinirii condiției de 

eligibilitate se va realiza în baza corelării 
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sau  

1.3. Acord de mediu în cazul în care se impune 

evaluarea impactului preconizat asupra mediului.   

sau   

1.4. Acord de mediu în cazul evaluării 

impactului asupra mediului și de evaluare 

adecvată (daca este cazul).   

1.5. Aviz Natura 2000 pentru proiectele care 

impun doar evaluare adecvată.  

 

informaţiilor din SF/ DALI, cu cele din Certificatul 

de Urbanism și cu cele din documentul emis de 

ANPM. 

În funcţie de tipul de solicitant se va verifica 

prezenţa obligatorie a acestui document. 

Controlul conformităţii va consta în verificarea că 

acest document este completat, semnat, poartă 

ştampila administraţiei care l-a eliberat şi este 

emis pe numele solicitantului.  

Se solicită originalul documentului şi expertul 

verifică concordanţa copiei cu originalul, bifând 

căsuţa corespunzătoare în coloana 

„Concordanţă copie cu originalul”. 

2. Certificate care să ateste lipsa datoriilor 

fiscale restante și graficul de reeșalonare a 

datoriilor către bugetul consolidat (daca este 

cazul).  

 

Controlul conformităţii va consta în verificarea 

prezenţei acestui document, dacã este cazul şi 

ca este semnat şi poartă ştampila instituţiei care 

l-a eliberat. Expertul verifică dacă din 

documentele depuse de beneficiar reiese ca 

solicitantul are asigurată cofinanţarea proiectului, 

unde este cazul. 

3. Certificatul de cazier judiciar 

 

În funcţie de tipul de solicitant se va verifica 

prezenţa obligatorie a acestui document. 

Controlul conformităţii va consta în verificarea că 

acest document este completat, semnat, poartă 

ştampila administraţiei care l-a eliberat şi este 

emis pe numele solicitantului.  

Se solicită originalul documentului şi expertul 

verifică concordanţa copiei cu originalul, bifând 

căsuţa corespunzătoare în coloana 

„Concordanţă copie cu originalul”. 

4. Document emis de bancă/ trezorerie care să 

conțină datele de iden-tificare ale băncii/ 

trezoreriei și ale contului aferent proiectului 

pentru care se solicită finanțare din PNDR 

(denumirea, adresa băncii/ trezoreriei, codul 

IBAN al contului în care se derulează 

operațiunile cu AFIR). 

Controlul conformităţii va consta în verificarea 

existentei documentului, dacă acest document 

este semnat şi poartă ştampila instituţiei 

emitente. 

5. Proiectul Tehnic, în vederea avizării de către 

CRFIR, va fi depus în termenul precizat în 

Notificarea AFIR, conform prevederilor HG 

Expertul verifică respectarea prevederilor legale 
în vigoare privind conţinutului-cadru al 
documentaţiei tehnico-economice aferente 
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226/2015 cu modificarile si completarile 

ulterioare si a procedurilor în vigoare la 

momentul notificării.  

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. 

investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a devizului general 
pentru obiective de investiţii şi lucrări de 
intervenţii. 

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

Controlul conformităţii va consta în verificarea 

existentei documentului. 

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

Controlul conformităţii va consta în verificarea 

existentei documentului. 

8. Alte documente justificative (Se vor 
specifica după caz) 

Controlul conformităţii va consta în verificarea 

existentei documentului. 

 
VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE ALE PROIECTULUI 

1. Verificarea eligibilității solicitantului 
Verificare efectuată 

DA NU 

1. Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR atât 

pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR?   

2. Solicitantul se regăseşte în Bazele de date privind dubla 

finanţare?   

3. Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele asumate în 
Declaraţia pe proprie răspundere, secțiunea (F) din CF? 

  

4. Solicitantul respectă prevederile art. 61, din H.G. Nr.226/2015 

privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor 

programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul 

European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de 

stat cu modificarile si completarile ulterioare? 

(solicitantul care se încadrează în prevederile art. 61 poate 
depune/ redepune doar în sesiunile următoare celei în care a fost 
depus proiectul selectat pentru finanțare, lansate de GAL - dacă 
este cazul) 

               

5. Solicitantul este în insolvență sau incapacitate de plată?               
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2. Verificarea condițiilor de eligibilitate 

Verificare efectuată 

DA NU 

Solicitare 

informații 

suplimentare 

 

EG1 –  Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria 

beneficiarilor eligibili 

  

 

 

 Entități publice și private sau parteneriate;   

 ONG-uri;   

 Unități de cult;   

 GAL-ul dacă nu există alți solicitanţi în cadrul acestei măsuri;   

Beneficiarul direct trebuie să fie furnizor autorizat de servicii sociale sau 

se va autoriza până la implementarea proiectului;   
 

EG2 – Investiția se încadrează în cel puțin una dintre acțiunile 

eligibile din fișa măsurii din SDL?    

EG3 – Solicitantul trebuie să se angajeze că va asigura mentenanța 

investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data ultimei plăţi.    

EG4 – Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea 

și potențialul economic al acesteia.    

EG5 – Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General în 

vigoare (doar pentru proiectele care prevăd investiții pentru care 

se prezintă certificatul de urbanism). 
   

EG6 – Investiția să se realizeze în teritoriul GAL.    

EG7 – Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/ 

mentenanța investiției, respectiv sustenabilitatea investiției pe o 

perioadă de minim 5 ani de la ultima plată. 
   

3. Verificarea valorii sprijinului financiar 

Maxim: 

Verificare efectuată 

DA NU 
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30.336,00 euro                                                                           

 

 

Valoarea sprijinului este stabilită corect? 
  

 

Observaţii.................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

 

 

4. Verificarea condiţiilor artificiale 

 

Verificare efectuată 

DA NU 

Au fost identificate în proiect următoarele elemente comune care pot 

conduce la verificări suplimentare vizând crearea unor condiţii 

artificiale 

1. Acelaşi sediu social se regăseşte la două sau mai multe proiecte? 
2.  
3. Acelaşi amplasament (sat/ comună) al proiectului se regăseşte la două  sau 

mai multe proiecte? 
4.  
5. Acelaşi administrator/ reprezentant legal al proiectului se regăseşte la două 

sau mai multe proiecte? 
6.  
7. Acelaşi consultant al proiectului se regăseşte la două sau mai multe 

proiecte? 
8.  

Sediul social și/ sau punctul (punctele) de lucru/ amplasamentul investitiei 

propuse sunt invecinate cu cel/cele ale unui alt proiect finantat FEADR ?  

Sunt identificate în cadrul proiectului alte legături între solicitant și persoana 

fizică/ juridică de la care a fost închiriat/ cumpărat terenul/ clădirea? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baza de date a serviciul online RECOM a ONRC 

Baza de date proiecte FEADR 

Declaratii partea F a Cererii de finantare  

Registrul Cererilor de Finanțare 

Planul de afaceri și documentele depuse la Cererea de Finanțare 
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Observaţii.................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel 

un avantaj care contravine obiectivelor măsurii?  

DA  sau NU   

5. Verificarea indicatorilor de monitorizare 

Nr. 

Crt. 
Indicator de monitorizare 

 

1. 
Populația netă care beneficiază de servicii/ infrastructuri 

îmbunătățite 

 

2. Cheltuieli publice totale  

 

 

Indicator de monitorizare 

Indicatorul numărul 1 – se va specifica valoarea publică totală a proiectului  
 

Indicatorul numărul 1 – se va specifica populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri 

îmbunătățite  

 

Verificare indicatori de monitorizare 

DA NU 
  

 

Verificarea pe teren 
Verificare efectuată 

DA NU 

Verificare la Asociaţia GAL Valea Izei-Moisei   

 

DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI 

 ELIGIBIL 

 NEELIGIBIL 
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Observații:  

Se detaliază pentru fiecare criteriu de eligibilitate care nu a fost îndeplinit, motivul neeligibilităţii. 

(DACĂ ESTE CAZUL) 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

Verificat de,  

Expert 2 Asociaţia GAL Valea Izei-Moisei 

Nume și prenume..................................................................................  

Semnătura……………………..............................DATA……/……/2018  

 

Întocmit de,  

Expert 1 Asociaţia GAL Valea Izei-Moisei 

Nume și prenume.................................................................................. 

Semnătura …………………….............................DATA……/……/2018 

 

METODOLOGIE DE APLICAT PENTRU VERIFICAREA CONDIŢIILOR DE ELIGIBILITATE 

 

1. Verificarea eligibilităţii  solicitantului 

DOCUMENTE DE VERIFICAT PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE 

1. Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor 

AFIR atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru 

FEADR? 

Expertul verifică dacă solicitantul este înscris cu debite 

în Registrul debitorilor pentru SAPARD şi FEADR prin 

solicitarea acestei informații către OJFIR Maramureș, 

prin adresă scrisă. Dacă solicitantul este înscris în 

Registrul debitorilor, expertul va bifa caseta „DA”, caz 

în care cererea de finanţare este eligibilă în această 

etapă, urmând a se efectua verificarea achitării 

integrale a datoriei faţă de AFIR, inclusiv a 

dobânzilor și majorărilor de întârziere, la semnarea 

contractului de finanţare. 

2. Solicitantul se regăseşte în Bazele de date 

privind dubla finanţare? 

Verificarea se face în baza punctului F din CF-

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE A 

SOLICITANTULUI şi prin solicitarea acestei informații 

către OJFIR Maramureș, prin adresa scrisă. 



Apel de selecție proiecte detaliat M10/6B 

GAL VI-M 

P a g i n a  24 | 41 

 

Se verifică existent bifelor în secțiunea C din Cererea 

de finanțare. 

În cazul în care solicitantul a mai beneficiat de 

finanţare nerambursabilă pentru acelaşi tip de 

investiţie, expertul verifică în Raport asupra utilizării 

programelor de finanţare nerambursabilă: 

 dacă amplasamentul proiectului actual se 
suprapune (total sau parţial) cu cele ale 
proiectelor anterioare;  

 dacă cheltuielile rambursate se regăsesc în 
lista cheltuielilor eligibile pentru care solicită 
finanţare; 

3. Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele 
asumate în Declaraţia pe proprie răspundere, 
secțiunea (F) din CF? 

Expertul verifică în Declaraţia pe proprie răspundere 

din secțiunea F din Cererea de finanțare dacă aceasta 

este  datată, semnată și, după caz, ștampilată.  

Dacă declarația de la secțiunea F din cererea de 

finanțare nu este semnată și după caz ștampilată de 

către solicitant, expertul solicită acest lucru prin E3.4L 

şi doar în cazul în care solicitantul refuză să îşi asume 

angajamentele corespunzătoare proiectului, expertul 

bifează „NU”, motivează poziţia sa în liniile prevăzute 

în acest scop la rubrica „Observații” şi cererea va fi 

declarată neeligibilă. 

În situația în care solicitantul și-a însușit declarația pe 

propria răspundere de la secțiunea F din cererea de 

finanțare și dacă, pe parcursul verificării proiectului, 

expertul constată că sunt respectate punctele însușite 

prin declarația menționată mai sus, atunci acesta 

bifează „DA” în casuța corespunzătoare, cererea fiind 

declarată eligibilă. 

De asemenea, în situația în care expertul constată pe 

parcursul verificării că nu sunt respectate punctele 

asumate de solicitant în declarația de la secțiunea F 

din CF atunci se bifează „NU” iar cererea de finanțare 

este declarată neeligibilă. 

Dacă expertul constată bifarea eronată de către 

solicitant a unor căsuțe în baza documentelor depuse 

(aferente punctelor privind îregistrarea ca plătitor/ 

neplătitor de TVA, înregistrarea în Registrul debitorilor 

AFIR), solicită beneficiarului modificarea acestora prin 

E3.4L; în urma răspunsului pozitiv al acestuia, expertul 
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bifează casuță „DA”; în caz contrar, expertul bifează 

„NU”. 

4. Solicitantul respectă prevederile art. 61, din H.G. 

Nr.226/2015 privind stabilirea cadrului general de 

implementare a măsurilor programului naţional de 

dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European 

Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de 

stat cu modificările și completările ulterioare? 

(solicitantul care se încadrează în prevederile art. 61 
poate depune/ redepune doar în sesiunile 
următoare celei în care a fost depus proiectul 
selectat pentru finanțare, lansate de GAL - dacă 
este cazul) 

În cazul în care, solicitantul are selectate pentru 

finanțare unul sau mai multe proiecte, indiferent pe ce 

submasură din cadrul PNDR, expertul verifică dacă la 

data depunerii cererii de finanțare supusă evaluării, 

solicitantul a depus pentru proiectele selectate 

anterior, proiectul tehnic până la data prevazută în 

notificare. Dacă solicitantul a depus documentul astfel 

cum este prevăzut în notificare sau, după caz, în 

conformitate cu HG 226/2015 cu modificările și 

completările ulterioare în vigoare în momentul 

evaluării, expertul va bifa „DA” cererea de finanțare 

fiind declarată eligibilă și se continuă evaluarea. 

În caz contrar expertul va bifa „NU”, se menţionează 

în rubrica Observaţii, dar se continuă evaluarea 

tuturor criteriilor de eligibilitate pentru ca la final, 

solicitantul să fie înştiinţat de toate condiţiile 

neîndeplinite. (DACĂ ESTE CAZUL) 

În acest caz solicitantul va putea depune proiect numai 

în cadrul sesiunii următoare. 

5. Solicitantul este în insolvență sau incapacitate de 

plată? 

Verificarea se face prin solicitarea acestei informații 

către OJFIR Maramureș, prin adresa scrisă. 

Dacă în urma verificării condiţiilor 1.1 - 1.11 se constată neeligibilitatea solicitantului, se va 

continua obligatoriu verificarea tuturor criteriilor de eligibilitate. 

2. VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE 

 

EG1 - Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili 

 

DOCUMENTE NECESARE VERIFICĂRII 

 

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE 
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Fișa măsurii din SDL 

Documente comune: Certificat de înregistrare 

fiscală, Punctul/ punctele de lucru, după caz ale 

solicitantului, trebuie să fie situate în teritoriul GAL, 

investiția realizându-se în teritoriul GAL; Declarația 

pe proprie răspundere a solicitantului privind 

datoriile fiscale restante;  

Documente de înființare specifice categoriei de 

beneficiari: 

În cazul comunelor, nu se verifică niciun document 

În cazul ONG/ ADI: actul de înfiinţare şi statutul, 

încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor 

şi fundaţiilor, rămasă definitivă/ Certificat de 

înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, 

actele doveditoare ale sediului. 

În cazul persoanelor juridice de drept privat cu 

scop patrimonial: Extrasul de informații de la 

registrul comerțului emis la data cererii de 

finanțare, Certificatul de înregistrare fiscală. 

În cazul formelor asociative: 

Hotărâre judecătorească privind înregistrarea 

persoanei juridice pentru forme asociative 

constituite conform Legii 1/2000;  

Certificatul de înregistrare în registrul comerțului/ 

Statutul asociației (formei asociative) în cazul în 

care aceasta nu este înregistrată la ONRC.  

Declaratia pe propria răspundere de la secțiunea F 

a cererii de finanţare. 

Documente specifice tipului de proiect și categoriei 

de beneficiari. 

 

 

Se verifică dacă informaţiile menţionate în paragraful A2. 

B1.1 si B1.2 al Cererii de finanţare corespund cu cele 

menţionate în documente: numele solicitantului, statutul 

şi CIF/ CUI. 

Se verifică conformitatea informațiilor menționate la 

punctul A2, B1.1 și B1.2 din Cererea de finanțare cu 

informațiile din documentele prezentate. 

Pentru proiectele de infrastructură socială: 

Furnizori de servicii sociale pot fi: 

1. Furnizori publici de servicii sociale: 

 structurile specializate din cadrul/ subordinea 
autorităţilor administraţiei publice locale şi 
autorităţile executive din unităţile administrativ-
teritoriale organizate la nivel de comună, oraş, 
municipiu; 

 autorităţile administraţiei publice centrale ori alte 
instituţii aflate în subordinea sau coordonarea 
acestora, care au stabilite prin lege atribuţii 
privind acordarea de servicii sociale pentru 
anumite categorii de beneficiari; 

 unităţile sanitare, unităţile de învăţământ şi alte 
instituţii publice care dezvoltă, la nivel comunitar, 
servicii sociale integrate. 

2. Furnizorii privati de servicii sociale: 

 organizațiile neguvernamentale, respectiv 
asociațiile și fundațiile, inclusiv GAL; 

 cultele recunoscute de lege;  

 persoanele fizice autorizate în conditiile legii; 

 filialele si sucursalele asociatiilor si fundatiilor 
internationale recunoscute în conformitate cu 
legislatia în vigoare; 

 operatorii economici cu scop lucrativ, pentru 
toate categoriile de servicii sociale organizate în 
condiţiile legii, cu excepţia celor prevăzute în 
Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, la art. 
73 alin. (2) lit. a) şi c), la art. 77 şi 78, precum şi 
a celor prevăzute la art. 83. 

Se verifică Declarația F a cererii de finanţare - declaraţie 

pe proprie răspundere a solicitantului privind datoriile 

fiscale restante. 
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Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizarile din coloana „puncte de verificat”, expertul 

constată că solicitantul îndeplinește toate punctele verificate, va bifa caseta „Eligibil”. În caz contrar se va 

bifa „Neeligibil”, cererea fiind declarată neeligibilă. Se continuă verificarea eligibilității. 

 

EG2 - Investiția se încadrează în cel puțin una dintre acțiunile eligibile din fișa măsurii din SDL? 

 
DOCUMENTE NECESARE VERIFICĂRII 

 

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE 

Studiul de Fezabilitate/ Documentația de Avizare 

pentru Lucrări de Intervenții, întocmite conform 

legislaţiei în vigoare  

Certificatului de urbanism 

Expertul verifică în baza informaţiilor din Cererea de 

Finanţare şi SF/DALI dacă investiția se încadrează în 

cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin 

măsură.  

Se verifică dacă Certificatul de Urbanism este eliberat 

pentru investiţia propusă prin proiect, dacă este 

valabil la data depunerii Cererii de finanţare. 

Daca în urma verificării documentelor se constată respectarea condițiilor impuse, expertul bifează „DA”. 

În caz contrar, expertul bifează „NU”, motivează poziția lui la rubrica Observații, iar cererea de finanțare va 

fi declarată neeligibilă. 

 

EG3 - Solicitantul trebuie să se angajeze că va asigura mentenanța investiției pe o perioadă de 

minimum 5 ani de la data ultimei plăţi 

 

DOCUMENTE NECESARE VERIFICĂRII 

 

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE 

Documente verificate 

Hotărârea Consiliului  Local (Hotărârile 

Consiliilor locale  în cazul ADI) și/ sau 

Hotărârea Adunării Generale a ONG/ document 

echivalent specific fiecărei categorii de 

solicitant 

 

Declarația pe propria răspundere a 

solicitantului privind asigurarea sustenabilității 

investiției (pentru proiectele de infrastructură 

socială) 

 

Expertul verifică Hotărârile, cu referire la următoarele 

puncte (obligatorii): 

 necesitatea, oportunitatea și potențialul economic 

al investiţiei; 

 lucrările vor fi prevăzute în bugetul/ele local/ e 

sau proprii pentru perioada de realizare a 

investiţiei; 

 angajamentul de a asigura mentenanța 

investitiei, pe o perioadă de minimum 5 ani, de la 

data ultimei plăți;  

 caracteristici tehnice ale investiției/ investițiilor 

propuse (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.); 

 nominalizarea şi delegarea reprezentantului legal 

al solicitantului pentru relaţia cu AFIR în 

derularea proiectului; 

Pentru proiectele de infrastructură socială, Solicitantul 
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trebuie să demonstreze asigurarea sustenabilității 

investiției. Beneficiarii măsurilor de finanțare a 

infrastructurii sociale trebuie să asigure sustenabilitatea 

proiectelor din surse proprii sau prin obținerea finanțării 

în cadrul Axei 5 POCU, prin depunerea unui proiect 

distinct cu respectarea condițiilor specifice POCU. 

Daca în urma verificării documentelor se constată respectarea condițiilor impuse, expertul bifează „DA”. 

În caz contrar expertul bifeaza „NU”, motivează poziția lui la rubrica Observații, iar cererea de finanțare va fi 

declarată neeligibilă. Se continuă verificarea eligibilității. 

 

EG4 - Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al 

acesteia 

 

DOCUMENTE NECESARE VERIFICĂRII 

 

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE 

Documente verificate 

Hotărârea Consiliului Local (Hotărârile Consiliilor 

locale în cazul ADI) și/ sau Hotărârea Adunării 

Generale a ONG/ document echivalent specific 

fiecărei categorii de solicitant 

 

Expertul verifică Hotărârile, cu referire la 

următoarele puncte (obligatorii): 

 necesitatea, oportunitatea și potențialul 
economic al investiţiei; 

 lucrările vor fi prevăzute în bugetul/ele local/ e 
sau proprii pentru perioada de realizare a 
investiţiei; 

 angajamentul de a asigura mentenanța 
investitiei, pe o perioadă de minimum 5 ani, de 
la data ultimei plăți;  

 caracteristici tehnice ale investiției/investițiilor 
propuse (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.); 

 nominalizarea şi delegarea reprezentantului 
legal al solicitantului pentru relaţia cu AFIR în 
derularea proiectului; 

Daca în urma verificării documentelor se constată respectarea condițiilor impuse, expertul bifează „DA”. 

În caz contrar, expertul bifează „NU”, motivează poziția lui la rubrica Observații, iar cererea de finanțare va 

fi declarată neeligibilă. 

 

EG5 - Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General în vigoare (doar pentru proiectele 

care prevăd investiții pentru care se prezintă certificatul de urbanism) 
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DOCUMENTE NECESARE VERIFICĂRII 

 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE 

Certificatul de Urbanism Expertul verifică în baza informaţiilor din Certificatului 

de Urbanism, valabil la data depunerii Cererii de 

finantare, dacă investiţia respectă Planul Urbanistic 

General  

Expertul verifica dacă 

investiția  respectă toate specificațiile din Certificatul 

de 

Urbanism eliberat în temeiul reglementărilor 

Documentației de urbanism faza PUG: 

sau 

În situația în care investiția propusă prin proiect nu se 

regăsește în PUG, solicitantul va depune Certificatul 

de Urbanism eliberat în temeiul reglementărilor 

Documentației de urbanism faza PUZ. 

Dacă în urma verificării documentelor se constată respectarea condițiilor impuse, expertul bifează „DA”. 

În caz contrar, expertul bifează „NU”, motivează poziția lui la rubrica Observații, iar cererea de finanțare va 

fi declarată neeligibilă. 

Condiţii suplimentare de eligibilitate din Fişa Mãsurii din Strategia de Dezvoltare Localã a GAL 

Valea Izei-Moisei 

 

EG6 - Investiția să se realizeze în teritoriul GAL 

 
DOCUMENTE NECESARE VERIFICĂRII 

 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE 

Studiul de Fezabilitate/ Documentaţia de avizare 

pentru Lucrări de Intervenţii 

şi 

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 (copie după Monitorul Oficial), însoţit 

de acordul autorităţii deţinătoare (în cazul în care 

terenul este inclus în proprietatea publică sau 

Expertul verifică dacă terenul pe care se amplasează 

proiectul este înregistrat în domeniul public. În situaţia 

în care în inventarul publicat în Monitorul oficial al 

României drumurile sau terenurile care fac obiectul 

proiectului nu sunt incluse în domeniul public, sunt 

incluse într-o poziţie globală sau nu sunt clasificate, 

expertul verifică legalitatea modificărilor/completărilor 

efectuate şi dacă prin acestea se dovedeşte că 

terenul sau drumurile care fac obiectul proiectului 

aparţin domeniului public. 

În cazul solicitanţilor publici care realizează investiţii 

de infrastructură şi pe alte terenuri publice ce nu 
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administrarea unei autorităţi publice locale, alta 

decât cea care solicită fonduri FEADR). 

(DACĂ ESTE CAZUL) 

sau 

avizul administratorului terenului aparţinând 

domeniului public,  altul decât cel care solicită 

fonduri FEADR. (DACĂ ESTE CAZUL) 

sau 

Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea 

modificărilor şi / sau completărilor la inventar în 

sensul includerii în domeniul public sau detalierii 

poziției globale existente sau clasificării unor 

drumuri neclasificate, 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  

Documente doveditoare de către alte categorii 

de solicitanţi privind dreptul de proprietate/ 

dreptul de uz, uzufruct, superficie, servitute/ 

administrare pe o perioadă de 10 ani, asupra 

bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări, 

conform cererii de finanţare. 

aparţin solicitantului, ci altei unităţi administrativ 

teritoriale, se verifică în plus, dacă acesta şi-a dat 

acordul pentru realizarea investiţiei, condiţiile în care 

se face acesta şi durata de valabilitate (minimum 10 

ani). 

În cazul solicitanţilor publici care realizează investiţii 

de infrastructură şi pe alte terenuri publice care nu 

aparţin solicitantului ci sunt administrate de o instituţie 

a statului, se va verifica avizul administratorului 

terenului aparţinând domeniului public, privind 

realizarea investiţiei şi condiţiile de folosire a terenului 

(termene (minimum 10 ani) şi obligaţii). 

Pentru celelalte categorii de beneficiari expertul 

verifică  actul de proprietate iar în cazul Contractului 

de concesiune/delegare a administrării bunului imobil 

perioada de delegare a administrarii bunului imobil. 

Pentru celelalte categorii de beneficiari, se verifica 

dacă actul de proprietate sau contractul de 

concesiune asupra clădirii/terenului care face/fac 

obiectul cererii de finanţare, certifică dreptul de 

proprietate/ folosinţă asupra acestora. 

În cazul contractelor de concesiune se verifică adresa 

emisă de concendent din care să reiasă situaţia 

privind respectarea clauzelor contractuale, realizarea 

investiţiilor prevăzute în contract şi alte clauze. În 

cazul în care solicitantul nu şi-a respectat obligaţiile 

contractuale sau nu deţine drept de folosinţă asupra 

imobilului concesionat inclusiv pe perioada de 

monitorizare, criteriul nu este îndeplinit. 

De asemenea expertul verifică dacă investiția se 

realizeză la nivel de oraş, comună, respectiv în satele 

componente. 

Se verifică numărul UAT-urilor deservite prin proiect, 

acestea trebuie să fie mai mult de două UAT-uri. 

Dacă în urma verificării documentelor se constată respectarea condițiilor impuse, expertul bifează „DA”. 

În caz contrar, expertul bifează „NU”, motivează poziția lui la rubrica Observații, iar cererea de finanțare va 

fi declaraă neeligibilă. 

 

EG7 - Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/ mentenanța investiției, respectiv 

sustenabilitatea investiției pe o perioadă de minim 5 ani de la ultima plată 
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DOCUMENTE NECESARE VERIFICĂRII 

 

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE 

Documente verificate 

Hotărârea Consiliului Local (Hotărârile 

Consiliilor locale în cazul ADI) și/ sau Hotărârea 

Adunării Generale a ONG/ document 

echivalent specific fiecărei categorii de 

solicitant. 

 

Declarația pe propria răspundere a 

solicitantului privind asigurarea sustenabilității 

investiției (pentru proiectele de infrastructură 

socială) 

 

Expertul verifică Hotărârile, cu referire la următoarele 

puncte (obligatorii): 

 necesitatea, oportunitatea și potențialul economic 

al investiţiei; 

 lucrările vor fi prevăzute în bugetul/ele local/ e 

sau proprii pentru perioada de realizare a 

investiţiei; 

 angajamentul de a asigura mentenanța 

investitiei, pe o perioadă de minimum 5 ani, de la 

data ultimei plăți;  

 caracteristici tehnice ale investiției/investițiilor 

propuse (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.); 

 nominalizarea şi delegarea reprezentantului legal 

al solicitantului pentru relaţia cu AFIR în 

derularea proiectului; 

Pentru proiectele de infrastructură socială, Solicitantul 

trebuie să demonstreze asigurarea sustenabilității 

investiției. Beneficiarii măsurilor de finanțare a 

infrastructurii sociale trebuie să asigure sustenabilitatea 

proiectelor din surse proprii sau prin obținerea finanțării 

în cadrul Axei 5 POCU, prin depunerea unui proiect 

distinct cu respectarea condițiilor specifice POCU. 

Daca în urma verificării documentelor se constată respectarea condițiilor impuse, expertul bifează „DA”. 

În caz contrar expertul bifează „NU”, motivează poziția lui la rubrica Observații, iar cererea de finanțare va fi 

declarată neeligibilă. Se continuă verificarea eligibilității. 

3. Verificarea privind valoarea sprijinului 
Se verifică dacă s-a stabilit corect valoarea sprijinului in conformitate cu cerinţele Măsurii 10/6B. 

Astfel, cuantumul sprijinului este de: 

Maxim 30,366,00 euro. 

Dacă în urma verificărilor se constată că solicitantul a încadrat corect valoarea sprijinului în conformitate cu 

activitatea propusă, expertul bifează caseta DA. 

În caz contrar, expertul bifează NU și motivează pozitia sa la rubrica Observații iar Cererea de Finanțare va 

fi declarată NEELIGIBILĂ  

În situația în care, prin planul de afaceri, solicitantul propune o valoare intermediară sau neîncadrarea 

corectă a cuantumului sprijinului, cererea de finanțare va deveni neeligibilă. 
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4. Verificarea condiţiilor artificiale 

Metodologie: 

Elemente comune care pot conduce la crearea unor condiţii artificiale: 

1. Acelaşi sediu social se regăseşte la două sau mai multe proiecte;   
2. Mai mulți solicitanți/ beneficiari independenți din punct de vedere legal au aceeași adresă și/ sau 

beneficiază de infrastructura comună (același amplasament, aceleași facilități de depozitare etc.); 
3. Acționariat comun care conduce către aceeași entitate economică cu sau fără personalitate juridică; 
4. Posibile legături între solicitanți și/ sau beneficiari FEADR în baza legăturilor între - entități economice cu 

sau fără personalitate juridică, prin intermediul acționarilor, asociaților sau reprezentanților legali (de ex: 
acelaşi reprezentant legal/ asociat/ acționar se regăseşte la două sau mai multe proiecte); 

5. Sediul social și/ sau punctul (punctele) de lucru/ amplasamentul investiției propuse sunt învecinate cu cel/ 
cele ale unui alt proiect finanțat FEADR; 

6. Sunt identificate în cadrul proiectului alte legături între solicitant și persoana fizică/ juridică de la care a fost 
închiriat/ cumpărat terenul/ clădirea? 

7. Solicitanții care depun Cerere de Finanțare au asociați comuni cu cei ai altor beneficiari cu care formează 
împreună un flux tehnologic; 

8. Alți indicatori (ex: același consultant, posibile legături de afaceri cu furnizori/ clienți prin acționariat s.a.) 
Se verifică în Registrul Cererilor de Finanțare și în RECOM online dacă sediul social și/ sau punctul/ 

punctele de lucru ale solicitantului se află pe amplasamente învecinate cu cele ale altor solicitanți/ 

beneficiari FEADR. Dacă DA, pentru confirmarea faptului că beneficiază de infrastructura comună, se 

impune vizita pe teren; 

Se verifică dacă activitatea propusă prin proiect este complementară cu activitățile proiectelor cu care se 

învecinează;  

Se verifică dacă proiectul are utilități și acces separat, sau este dependent de activitatea unui alt operator 

economic (cu excepția furnizorilor de utilități);  

Aceste informații se verifică la vizita în teren și vor fi consemnate și în formularul E 3.8. 

9. Sunt identificate în cadrul proiectului alte legături între solicitant și persoana fizică/ juridică de la care a 
fost închiriat/ cumpărat terenul/ clădirea  

Se verifică în documentele care atestă dreptul de proprietate/ folosință asupra terenurilor/ construcțiilor 

(depuse de solicitant împreună cu Cererea de Finanțare) de la cine a obținut solicitantul terenul/ clădirea 

care face obiectul proiectului. Se verifică dacă până la acest moment (în baza verificărilor sus-menționate 

sau a altor informații obținute, dacă este cazul) au fost identificate alte legături între solicitant (sau 

acționarii/ asociații acestuia) și persoana de la care a obținut terenul/ clădirea; 

10. Altele* 
Se detaliază  toate  elementele  identificate, care nu se regăsesc în niciuna din categoriile mai sus 

menționate (la celelalte întrebări); 

De exemplu: mutarea sediului social din mediul urban în mediul rural sau închiderea punctului/ punctelor de 

lucru din mediul urban și deschiderea în mediul rural; posibile legături de afaceri cu furnizori/ clienți prin 

acționariat, s.a.  
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Dacă în urma verificărilor expertul identifică două sau mai multe elemente comune cu alte proiecte, îşi va 

extinde verificarea asupra acestora, împreună cu ceilalţi experţi implicaţi în verificarea proiectelor 

respective. 

Dacă în urma verificării se identifică legaturi care conduc la:  

Complementaritatea investiţiilor propuse: 

 se verifică dacă investiţiile invecinate se completează/dezvoltă/optimizează în cadrul unui flux 
tehnologic sau de servicii;  

Se verifică în RECOM istoricul acționarilor/ asociaților/ administratorului solicitantului pe o perioada de 1 

an, dacă aceștia dețin alte societăți care acționează în același domeniul sau domeniu complementar cu cel 

al proiectului, în vederea creării de condiții artificiale.       

11. Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un 
avantaj care contravine obiectivelor măsurii? 
După finalizarea analizării elementelor subiective (indicatorii de condiții artificiale/ stegulețele roșii), la 

rubrica Observații, se consemnează toate elementele referitoare la condiții artificiale, identificate în ceea ce 

privește proiectul depus de către solicitant.  

În situația în care sunt identificați indicatori de condiții artificiale, se constată existența elementului subiectiv 

(menționat de către Curtea Europeană de Justiție, în cauză Slancheva sila EOOD). 

Obiective specifice ale măsurii: 

a) Îmbunătățirea calităţii serviciilor sociale locale prin investiţii în infrastructura socială; 

b) Îmbunătăţirea calităţii vieţii prin furnizarea de servicii sociale adaptate fiecărui grup vulnerabil; 

c) Creşterea speranţei de viaţă prin oferirea de servicii sociale continue la un nivel profesional ridicat, 

în special categoriilor de persoane care prezintă un risc ridicat; 

d) Investiţii în crearea, îmbunatăţirea, adaptarea la standardele de funcţionare în siguranţă a 

infrastructurii sociale, incluzând şi investiţii în producere de energie din surse regenerabile şi de 

economisire a energiei; 

 

Trebuie să fie identificate atât elementele subiective cât și elementul obiectiv pentru declararea 

Cerererii de Finanțare ca fiind neeligibilă. 

Dacă în urma acestei analize se constată că investiţia propusă de solicitant nu poate funcţiona independent 

de altă investiţie FEADR, solicitantul contribuind exclusiv/ cvasiexclusiv la operațiunile economice ale altei 

companii, fără a căuta să obțină profit propriu, creându-se astfel condiţii artificiale pentru a beneficia de 

sprijin şi a obţine astfel un avantaj care contravine scopului sub-măsurii, se bifează caseta DA şi se 

completează în rubrica Observaţii datele şi elementele care au condus la această decizie.  

În caz contrar expertul bifează în caseta corespunzatoare NU. 

Dacă se constată suspiciunea de creare a condițiilor artificale, decizia privind constatarea creări unei 

condiții artificiale se ia după parcurgerea următorilor pași: 

 Identificarea și analiza indicatorilor care au condus la constatarea riscului de creare a condițiilor 
artificale. Concluziile preliminare se comunică solicitantului prin intermediul unei notificări, prin care 
i se solicită totodată să-și exprime un punct de vedere în termenul procedural.  

 Primirea și analiza punctului de vedere exprimat de solicitant (dacă acesta îl trimite în termenul 
procedural comunicat).  
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După caz, declararea Cererii de Finanțare ca fiind neeligibilă în urma identificării fără echivoc, în mod 

obiectiv și fundamentat a unor condiții artificiale create de solicitant/ recalcularea punctajului/ratei de 

cofinanțare/ajutorului financiar vizate ca avantaje și luarea măsurilor ce se impun în urma recalculărilor. Se 

va descrie în mod obligatoriu la rubrica observații în fișa de verificare E1.2 modul în care a fost încălcat prin 

crearea respectivei condiții artificiale cel puțin un obiectiv general sau legislatiei agricole sectoriale  precizat 

în reglementările comunitare aplicabile și/sau în fișele tehnice ale măsurilor/ submăsurilor. 

Atenție! 

Prin natura lor indicatorii - stegulețele roșii, nu reprezintă dovezi. Acestea reprezintă simpli indicatori de 

fraudă sau nereguli. 

VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECŢIE 

 

Nr. 

Crt 
Criterii de selecție Punctaj 

CS 1 
Număr de persoane care beneficiază de infrastructuri sociale îmbunătățite 
(beneficiari indirecți);  
(40 dacă DA şi 0 dacă NU) 

 

CS 2 

Proiectul presupune investiții în producerea și utilizarea energiei din surse 

regenerabile;  

(30 dacă DA şi 0 dacă NU) 

 

CS 3 

Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție 

similară; 

(20 dacă DA şi 0 dacă NU) 

 

CS 4 
Crearea de noi locuri de muncă cu normă întreagă; 

(10 dacă DA şi 0 dacă NU) 

 

Total                                punctaj – maxim 100 p  

 
Pentru această măsură punctajul minim este de 40 puncte si reprezintă pragul sub care niciun 
proiect nu poate intra la finanţare.  
 

Observații:  
................................................................................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Atenție!  
Evaluarea criteriilor de selecție se face numai în baza documentelor depuse odată cu Cererea de finanțare. 
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Aprobat,  

Reprezentant legal GAL Valea Izei-Moisei  

 

Nume și prenume........................................................................... 

 

Semnătura şi ştampila.............................DATA........../.........../2018 

 

Verificat,  

Expert 2 GAL Valea Izei-Moisei 

 

Nume și prenume........................................................................... 

 

Semnătura...............................................DATA........./............/2018 

 

Întocmit,   

Expert 1 GAL Valea Izei-Moisei 

 

Nume și prenume.............................................................................  

 

Semnătura ..............................................DATA......../............./2018 

 

Am luat la cunoștințã,  

Numele reprezentantului legal al proiectului…………………………………………………………………...... 

 

Semnătura şi ştampila.............................DATA……./………../2018 

 

Metodologie de aplicat pentru evaluarea criteriilor de selecţie 

 

CS 1. Număr de persoane care beneficiază de infrastructuri sociale îmbunătățite (beneficiari 
indirecți) 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 

 

SF/ DALI 

 

Se verifică dacă în SF/ DALI este specificat numărul de 

persoane care beneficiază de de infrastructuri sociale 

îmbunătățite (beneficiari indirecți); 

Dacă criteriul este îndeplinit, expertul va înscrie 40 puncte în 

coloana Punctaj. 

În caz contrar, expertul va înscrie 0 puncte. 

 

CS 2. Proiectul presupune investiții în producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile 



Apel de selecție proiecte detaliat M10/6B 

GAL VI-M 

P a g i n a  36 | 41 

 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 

 

SF/ DALI 

 

Se verifică dacă în SF/ DALI este specificat că beneficiarul va 

valorifica energia regenerabilă şi îşi propune reducerea 

consumului de energie prin activităţi bugetate din suma eligibilă 

nerambursabilă. 

Dacă criteriul este îndeplinit, expertul va înscrie 30 puncte în 

coloana Punctaj. 

În caz contrar, expertul va înscrie 0 puncte. 

 

CS 3. Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 

 

SF/ DALI 

 

Se verifică dacă solicitanții au primit anterior sprijin comunitar 

pentru o investiție similară  

Dacă criteriul este îndeplinit, expertul va înscrie 20 puncte în 

coloana Punctaj. 

În caz contrar, expertul va înscrie 0 puncte. 

 

CS 4. Crearea de noi locuri de muncă cu normă întreagă 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 

 

SF/ DALI 

 

Se verifică câte noi  locuri de muncă vor fi create, cu asumarea 

angajamentului de a fi păstrate pe toată perioada de 

monitorizare a proiectului.  

Atentie! Locul de muncã creat trebuie sã fie cu normã întreagã. 

Selecția proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare 

a punctajului de selecţie, în cadrul alocării disponibile.  

Dacă criteriul este îndeplinit, expertul va înscrie 10 puncte în 

coloana Punctaj. 

În caz contrar, expertul va înscrie 0 puncte. 
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PUNCTAJ MINIM – 40 PUNCTE 

 

Selecția proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, în limita 

fondului disponibil anunţat în apelul de selecţie al sesiunii.   

În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face, astfel:  

1. Număr de persoane care beneficiază de infrastructuri sociale îmbunătățite;   

2. Numărul de locuri de muncă, cu normă întreagă, nou create;   

 

PROCEDURA DE EVALUARE ȘI SELECȚIE 

 Evaluarea proiectelor depuse, inclusiv termenele stabilite 

 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 alcătuit din 7 membri (reprezentanţi ai autorităţilor şi organizaţiilor care fac parte din 

parteneriat), respectiv 3 parteneri publici, 2 parteneri privaţi şi 2 parteneri reprezentanţi ai societãţii 

civile, 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 său 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”. 

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 7 membri ai parteneriatului. 

Pentru fiecare membru al comitetului de selecție se va stabili de asemenea, un membru supleant. 
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La selecția proiectelor, se va aplica regulă „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 Valea 

Izei-Moisei 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 

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 raportu lui 

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. 
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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:  

 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 respective; 

 

 Desfășurarea procedurii de soluționare a contestațiilor, inclusiv perioada și locația de 

depunere a contestațiilor, comunicarea rezultatelor  
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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 

 

DATA ȘI MODUL DE ANUNȚARE A REZULTATELOR PROCESULUI SELECȚIE 

 Raportul de slecție se va completa în ziua întrunitrii Comitetului de selecție a proiectelor și va fi 

publicat pe site-ul www.galvaleaizeimoisei.ro, în următoarea zi a aprobării acestuia; 

 În baza Raportului de selecție beneficiarii vor fi notificați cu privire la rezultatul procesului de 

evaluare și selecție;  

 

ALTE INFORMAŢII PE CARE GAL LE CONSIDERĂ RELEVANTE 

 Toate Contractele/ Deciziile de finanțare se întocmesc și se aprobă la nivel CRFIR și se semnează 

de către beneficiar, cu respectarea termenelor prevăzute de Manualul de procedură pentru 

evaluarea, selectarea și contractarea cererilor de finanțare; 

 Efectuarea conformităţii se va realiza înainte de semnarea Contractului de Finantare şi constă în 

verificarea Cererii de Finanţare, respectiv dacă documentele originale aflate în posesia 

solicitantului corespund cu Cererea de Finanțare depusă pe format de hârtie; 

 Pentru Beneficiarul care a optat pentru avans în vederea demarării investiţiei în formularul Cererii 

de Finanţare, AFIR poate să acorde un avans de maxim 50% din valoarea eligibilă 

nerambursabilă. Avansul poate fi solicitat de beneficiar până la depunerea primei Cereri de plată. 

Beneficiarul poate primi avansul numai după avizarea achiziției prioritar majoritară de către AFIR; 

 În funcție de tipul de beneficiar (public/ privat) conform fișei măsurii în care se încadrează proiectul, 

beneficiarii vor aplica fie legislația de achiziții publice, precum și Manualul de achiziții publice și 

Instrucțiunile de achiziții pentru beneficiari publici, fie Manualul operațional de achiziții pentru 

beneficiarii privați ai PNDR 2014‐2020 și Instrucțiunile de achiziții pentru beneficiarii privați, în 

conformitate cu cerințele Autorității Contractante; 

 În etapa de autorizare a plăților, toate cererile de plată trebuie să fie depuse inițial la GAL pentru 

efectuarea conformității, iar ulterior, când se depun la AFIR, la dosarul cererii de plată, se va atașa 

și fișa de verificare a conformității emisă de GAL. 

Beneficiarii au obligația de a depune la GAL și la AFIR Declarațiile de eșalonare, conform 

prevederilor Contractului/ Deciziei de finanțare. 

Pentru depunerea primului dosar de plată, se vor avea în vedere prevederile HG nr. 

226/2015, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la data depunerii Dosarului Cererii 

de Plată; 

 

 

 

http://www.galvaleaizeimoisei.ro/
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Mobil:629 

              ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ VALEA IZEI-MOISEI 

               Comuna Moisei, str. Principală, nr. 1300, etaj 2 (în incinta Primăriei) 

               Cod de inregistrare fiscal (C.I.F.): 33340238 / 02.07.2014 

               Decizia de autorizare MADR Nr. 116 / 15.09.2016 

               Președinte/ Manager      Gheorghe Motoc      0743 088 215 

               Expert Evaluator I           Sanda Danci            0743 088 629 

               Expert Evaluator II          Vlad Motoc               0745 283 950 

               Resp. Financiar              Sergiu Ștețcu            0752 149 556   

               Luni       Vineri, 09:00       19:00  

               office@galvaleaizeimoisei.ro  

                galvaleaizeimoisei@yahoo.ro  

                www.galvaleaizeimoisei.ro 

Telefon Fix:     0362 804 416 
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