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APEL DE SELECȚIE PROIECTE 

 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Valea Izei-Moisei anunță lansarea în perioada 31.10.2017   04.12.2017 

a primei sesiuni de cereri de proiecte pentru  

Măsura 2/1B – „COOPERAREA ÎN SCOPUL CREĂRII DE FORME ASOCIATIVE,REȚELE ȘI CLUSTERE,  

                         GRUPURI OPERAȚIONALE PENTRU DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚILOR RURALE” 

DATA PUBLICĂRII  31.10.2017 

NUMĂRUL DE REFERINŢĂ AL SESIUNII CERERII DE PROIECTE  Măsura M2/1B – 2/ 31.10.2017 

DATA LANSĂRII APELULUI DE SELECȚIE  31.10.2017  

DATA LIMITĂ DE DEPUNERE A PROIECTELOR  04.12.2017 

 

LOCUL ȘI INTERVALUL ORAR ÎN CARE SE POT DEPUNE PROIECTELE 

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

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

FONDUL DISPONIBIL PENTRU ACEASTĂ SESIUNE 50.000,00 € 

 

INTENSITATEA SPRIJINULUI 

Intensitatea sprijinului 100%. 

 

VALOAREA SPRIJINULUI 
Valoarea proiectelor maxim 15.000,00 € 
 
MODEL CERERE DE FINANȚARE  
Versiunea editabilă a Cererii de finanțare se regăsește în Anexa 1 la prezentul apel de selecție. 
 
DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE PE CARE TREBUIE SĂ LE DEPUNĂ SOLICITANTUL ODATĂ CU 
DEPUNEREA PROIECTULUI ÎN CONFORMITATE CU CERINȚELE FIȘEI MĂSURII DIN SDL ȘI ALE 
GHIDULUI  SOLICITANTULUI    

 
Lista documentelor Da Na 

Nu 
este 
cazul 

Pagina 
de la-

până la 

1 

Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare 

nerambursabilă (obiective, tip de serviciu, elemente clare de 

identificare ale serviciului, lista cheltuielilor eligibile, costul și 

stadiul proiectului, perioada derulării proiectului) întocmit de 

solicitant, pentru solicitanții care au mai beneficiat de alte 

programe de finanțare nerambursabilă în perioada de programare 

anterioară, pentru aceleași tipuri de servicii; 
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2 

Proces verbal de predare-primire/ recepție sau documente 

similare pentru proiectele de servicii finalizate incluse în Raportul 

asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă 

    

3 

Documente care să ateste expertiza experților de a implementa 

activitățiile proiectului (cv-uri, diplome, certificate, referințe, 

atestare ca formator emise conform legislației naționale în vigoare 

etc.) 

    

4 

Documente constitutive/ Documente care să ateste forma de 

organizare* – în funcție de tipul solicitantului (Statut juridic, Act 

Constitutiv, Cod Unic de Înregistrare, Cod de Înregistrare Fiscală, 

Înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor etc.). 

    

5 
Certificat/ certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale și sociale 

emise de Direcția Generală a Finanțelor Publice 

    

6 

Document de la bancă/trezorerie cu datele de identificare ale 

trezoreriei/ băncii și ale contului aferent proiectului FEADR 

(denumirea, adresa trezoreriei/ băncii, codul IBAN al contului în 

care se derulează operațiunile cu AFIR). 

    

7 

Oferte conforme - documente obligatorii care trebuie avute în 

vedere la stabilirea rezonabilității prețurilor. Acestea trebuie să 

aibă cel puțin următoarele caracteristici: 

• Să fie datate, personalizate și semnate; 

• Să conțină detalierea unor specificații tehnice minimale; 

• Să conţină preţul de achiziţie, defalcat pe categorii de 

bunuri/ servicii. 

Ofertele conforme reprezintă oferte comparabile, care răspund 

cerințelor din punct de vedere al performanțelor și parametrilor din 

cererea de oferte, al obiectului acestora și din punct de vedere 

financiar și sunt transmise de către operatori economici reali și 

care îndeplinesc condițiile de calificare, verificabile de către 

experții evaluatori. 

    

8 

Documente care să demonstreze asigurarea cofinanțării de către 

beneficiar*:  

a) extras de cont bancar vizat şi datat de bancă cu cel mult cinci 

zile lucrătoare înainte de data depunerii cererii de finanţare, în 

cazul cofinanţării prin surse proprii (autofinanţare) sau prin 

certificate de depozit nominative şi dematerializate, cu o scadenţă 

mai mică sau egală cu trei luni faţă de data închiderii licitaţiei de 

proiecte; 

sau 

b) extras de cont bancar vizat şi datat de bancă cu cel mult cinci 

zile lucrătoare înainte de data depunerii cererii de finanţare, în 

cazul existenței unor surse de cofinanţare de tipul: granturi, 

sponsorizări, donaţii, însoţit de un document care să ateste sursa 
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respectivă, emis de organizaţia care a acordat-o; 

sau 

c) extras de cont bancar şi Formularul de achiziţie titluri de stat, 

emise şi vizate de bancă, în cazul cofinanţării prin titluri de stat cu 

o scadenţă mai mică sau egală de trei luni faţă de data închiderii 

licitaţiei de proiecte; 

9 

Certificat constatator emis conform legislației naționale în vigoare, 

din care să rezulte faptul că solicitantul nu se află în proces de 

lichidare sau faliment.  

Nu se depune în cazul solicitanților înființați în baza OG 

nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații. 

    

10 

Copia actului de identitate a reprezentantului legal*. 

*Se acceptă inclusiv versiunea scanată, conform prevederilor 

Ordonanței de Urgență nr. 41/2016. 

    

11 

Contract/angajament cu primăria, școala, căminul cultural, 

muzeul/muzeele din localitatea respectivă privind promovarea 

moștenirii culturale a comunei (este obligatoriu numai pentru 

proiectele prin care se finanțează studii/ monografii). 

    

12 

Program de promovare (care include planul de informare defalcat 

pe acțiuni, mijloace, perioade și activități de promovare cu 

rezultate scontate pentru proiectul depus). 

    

13 

Document din care să reiasă că solicitantul (fermierul/grupul de 

fermieri care în anul anterior de plată a/ au beneficiat de plăți 

directe care depășesc cuantumul de 5.000,00 euro) este 

înregistrat la Oficiul Național al Registrului Comerțului (prezintă 

cod CAEN din care rezultă activitatea agricolă) sau Actul normativ 

de înființare/actul constitutiv/statutul, din care să reiasă activitatea 

agricolă.    

    

14 

Documente care atestă dreptul de proprietate/folosință (contract 

de concesionare/comodat/închiriere/administrație) pentru 

exploatația agricolă* 

*În situaţia în care primăriile nu pot elibera copia Registrului 

agricol cu situaţia curentă, se va depune copia ultimei înregistrari 

a registrului agricol însoţită de adeverinţă emisă de primărie 

privind situaţia curentă. 

    

15 Alte documente justificative, după caz     

 
Documente justificative în vederea punctării criteriilor de selecție: 

• Plan de Marketing; 
• Acord de cooperare; 
• Buget. 
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Anexa 9 Fișa de conformitate 
VERIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI ÎN SDL 

De verificat /Check List 

1. Proiectul pentru care s-a solicitat finanțare este încadrat corect în măsura în care se regăsesc obiectivele 

proiectului? 

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

3. 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?  

4. Indicatorii de monitorizare specifici domeniului de intervenție pe care este încadrat proiectul, inclusiv cei 

specifici teritoriului (dacă este cazul), prevăzuţi în fișa tehnică a măsurii din SDL, sunt completaţi de către 

solicitant?  

 

I METODOLOGIE DE APLICAT PENTRU VERIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI ÎN SDL 

 

1. Proiectul pentru care s-a solicitat finanțare 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. 

 

2. Obiectivele și tipul de serviciu prezentate în Cererea de finanțare se încadrează în fișa măsurii din 

SDL? 

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

se regăsesc în Fișa măsurii – parte integrantă în Strategia de Dezvoltare Locală a GAL ce a selectat 

proiectul. Dacă informațiile respective nu se regăsesc, Cererea de finanțare este respinsă. 

 

3. 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? 

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. 
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4. Indicatorii de monitorizare specifici domeniului de intervenție pe care este încadrat proiectul, 

inclusiv cei specifici teritoriului (dacă este cazul), prevăzuți în fișa tehnică a măsurii din SDL, sunt 

completaţi de către solicitant? 

Expertul verifică dacă beneficiarul a completat corect indicatorii de monitorizare corespunzători 

domeniului de intervenție principal, respectiv secundar/e (dacă este cazul), pe care este încadrat proiectul, 

precum și indicatorii specifici teritoriului (dacă este cazul), conform fișei măsurii din SDL. Dacă indicatorii au 

fost completați corect, expertul bifează DA și completează tabelul cu informațiile din cererea de finanțare.  

În cazul în care solicitantul nu a completat secțiunea corespunzătoare indicatorilor de monitorizare, 

expertul bifează NU și cererea de finanțare este respinsă. În cazul în care indicatorii din cererea de 

finanțare nu au fost completați corect/ au fost completați parțial de către solicitant, expertul bifează „DA cu 

diferențe" și completează tabelul cu informația corectă. 

Se va considera că proiectul nu este încadrat corect și Cererea de finanțare este respinsă dacă cel 

puțin un punct de verificare va prezenta bifa „NU”. 

În acest caz, concluzia verificării este comunicată solicitantului și verificarea cererii de finanțare se 

oprește în această etapă. 

 

VERIFICAREA CONFORMITĂȚII DOCUMENTELOR 

Lista verificare 

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

2.Dosarul Cererii de finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt numerotate, semnate si 

stampilate de către solicitant?  

3.Referințele din Cererea de finanțare corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Dosarul 

Cererii de finanțare?  

4.Cererea de finanţare este completată corect și este semnată de solicitant?  

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

6. Solicitantul a atașat la Cererea de finanțare toate documentele anexă obligatorii din listă?  

7. Copia electronică a Cererii de finanțare corespunde cu dosarul original pe suport de hârtie?  

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

Cererii de finanţare pe CD/ DVD?  

9. Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ? 
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II METODOLOGIE DE APLICAT PENTRU VERIFICAREA CONFORMITĂȚII DOCUMENTELOR 

 

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

Expertul verifică dacă este utilizată ultima variantă de pe site-ul GAL a Cererii de Finanţare, 

existentă pe site-ul www.galvaleaizeimoisei.ro. 

 

2. 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. 

 

3. Referințele din Cererea de finanțare corespund cu numărul paginii la care se află documentele 

din Dosarul Cererii de finanțare? 

Se verifică 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. 

 

4. Cererea de finanţare este completată și semnată 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. 

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 - cu construcţii montaj sau fără construcţii montaj. 

Expertul verifică dacă proiectele fără lucrări de construcţii montaj au prevăzute cheltuieli la capitolul/ 

subcapitolul 1.2, 1.3, 2, 4.1, 4.2, 4.3 şi 5.1.1 din devizul general. Dacă nu sunt prevăzute cheltuieli la aceste 

http://www.galvaleaizeimoisei.ro/
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capitole/ subcapitole, înseamnă că proiectul este fără lucrări de construcţii montaj, iar solicitantul a bifat în 

căsuţa corespunzătoare din dreptul punctului A6.1.  

În caz contrar proiectul este cu construcţii montaj, solicitantul bifând în căsuţa corespunzătoare din dreptul 

punctului A6.1. Dacă bifa nu este corespunzătoare, expertul corectează bifa, înscriind acest lucru la rubrica  

observaţii. 

A6.2 - 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 corespunzătoare 

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

ale solicitantului. 

 

B - INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL 

B1. Descrierea solicitantului 

B1.1 Informații privind solicitantul: 

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. 

Codul unic de înregistrare APIA - există două situaţii: 

1. solicitantul este înregistrat la APIA şi a înscris codul RO. În acest caz expertul verifică codul RO înscris 

de solicitant în Registrul unic de identificare.  

2. solicitantul nu este înregistrat la APIA. În acest caz expertul verifică completarea cererii de atribuire din 

Cererea de finanţare şi prin intermediul aplicaţiei se va atribui automat un număr de înregistrare (cod RO). 

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. 
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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. 

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

Expertul verifică dacă sunt bifate căsuţele. 

6. Solicitantul a atașat la Cererea de finanțare toate documentele anexă obligatorii 

din listă? 

Expertul verifică dacă solicitantul a atașat toate documentele obligatorii menționate în cadrul listei 

documentelor anexate corespunzătoare modelului de Cerere de finanțare utilizat. 

7. Copia electronică a Cererii de finanţare corespunde cu dosarul original pe support de hârtie? 

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

8. 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. 

9. 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. 

  

Anexa 10 Fișa de eligibilitate 

I. VERIFICAREA ELIGIBILITĂȚII SOLICITANTULUI 

Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili 

1.1  Solicitantul a mai depus aceeași Cerere de Finanţare în cadrul aceluiași apel de selecție? 

1.2 Solicitantul respectă prevederile art. 6 din H.G. Nr.226/2015 privind stabilirea cadrului general de 
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implementare a măsurilor Programului Naţional de Dezvoltare Rurală cofinanţate din Fondul European 
Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat cu modificările şi completările ulterioare 

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

1.4 Solicitantul beneficiază de altă finanţare din programe de finanţare nerambursabilă beneficiind astfel de 
dubla finantare, sau nu? 

 

II. VERIFICAREA CONDIȚIILOR DE ELIGIBILITATE ALE PROIECTULUI  

Verificarea condițiilor de eligibilitate ale proiectului  

EG.1.Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili 

EG.2. Solicitantul trebuie să prezinte un Acord de parteneriat cu minim doi parteneri 

EG3. Solicitantul va depune un acord de cooperare care face referire la o perioadă de funcționare cel puțin 

egală cu perioada pentru care se acordă finanțarea. 

EG4. Proiectul de cooperare propus va fi nou și nu va fi în curs de defășurare sau finalizat.  

 

METODOLOGIE DE APLICAT PENTRU VERIFICAREA CONDIŢIILOR DE ELIGIBILITATE 

I. VERIFICAREA ELIGIBILITATII SOLICITANTULUI 

1.1 Solicitantul a mai depus 

aceeași Cerere de Finanţare în 

cadrul aceluiași apel de 

selectie? 

Se verifică: 

1. CF, secțiunea F.1, Declarația pe propria răspundere;                                                                        

2. Adresa de Înaintare (Anexa 7 GS1) 

1.2 Solicitantul respectă 

prevederile art. 6 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 şi completările 

ulterioare 

Se verifică: 

1. Anexa 6 Declarație privind cofinanțarea și HG 226;                                                                      

                                                           
1 GS=Ghid Solicitant 
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1.3 Solicitantul şi-a însuşit în 

totalitate angajamentele 

asumate în secțiunea (F) din 

CF - Declaraţia pe proprie 

răspundere? 

Se verifică:  

1. CF, secțiunea F, pct. 1-15 , cu bifarea la pct. 6,  8, 

1.4. Solicitantul beneficiază de 

altă finanţare din programe de 

finanţare nerambursabilă 

beneficiind astfel de dubla 

finantare, sau nu? 

Se verifică: 

1. CF, secțiunea F, Punctul 1;                                                                                                                         

2. Adresa de Înaintare (Anexa 2, GS) 

II. Verificarea conditiilor de eligibilitate ale proiectului 

 

EG.1.Solicitantul trebuie să se 

încadreze în categoria 

beneficiarilor eligibili 

Se verifică acte înființare/ constituire/ pentru Liderul de proiect și 

parteneri: 

• Fermieri, cooperative, grupuri de producători; 

•  Microîntreprinderi și întreprinderi mici; 

• Organizații neguvernamentale; 

• Consilii locale; 

• Unități școlare, sanitare, de agrement și de alimentație publică. 

Parteneriatul poate fi constituit și din persoane fizice, cu condiția ca 

liderul de proiect să fie cel puțin PFA, II, IF (înfiinţate în baza OUG nr. 

44/2008, cu modificările și completările ulterioare). 

Pentru  

A. Liderul de proiect - se mai verifica : 
Adresa de înaintare  

Act constitutiv/ înființare 

Cazier Judiciar 

Cazier Fiscal/ Certificate care sa ateste lipsa datoriilor restante fiscale  

Declarație IMM dacă e cazul 

Dovadă sediu social  

Declarația pe propria răspundere conform CF- secțiunea F 

Documente pentru Clădire  

 

B . Membrii parteneriatului  

Certificate Atestare Fiscală pentru toți aplicanții 

EG.2. Solicitantul trebuie să 

prezinte un Acord de 

parteneriat cu minim doi 

parteneri 

Anexa 3 Acord de cooperare semnat de minim 2 parteneri eligibili (se 

verifică și eligibilitatea partenerilor). 
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EG3. Solicitantul va depune un 

acord de cooperare care face 

referire la o perioadă de 

funcționare cel puțin egală cu 

perioada pentru care se acordă 

finanțarea. 

1. Se verifică în Cererea de Finanțare (CF), tipul de cheltuieli și 

localizarea direcționării acestora  

2. Se verifică existența cheltuielilor exceptate în Planul de Marketing și în 

CF 

EG4. Proiectul de cooperare 

propus va fi nou și nu va fi în 

curs de defășurare sau 

finalizat.  

 

1. Se verifică în Cererea de Finanțare (CF), tipul de cheltuieli și 

localizarea direcționării acestora  

2. Se verifică existența cheltuielilor exceptate în Planul de Marketing și în 

CF  

 

VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECȚIE 
 

Prescurtare 

Criteriu 

Selecție 

Denumire 
Punctaj 

minim 

Total 

minim 

Punctaj 

maxim 

Total 

maxim 

CS1 

Principiul relevanței proiectului pentru specificul 

local; 

     

Menționări în SWOT SDL a factorilor importanți în  

definirea proiectului (Pozitivi, negativi, interni, 

externi) 

     

Observație! Pentru fiecare menționare relevantă se 

acordă 5 puncte 
5 5   

CS2 

Principiul numărului de parteneri care vor forma 

organizaţiile colective;  
   

2 membrii 5 5   

3-5 membrii 10    

Mai mult de 5 membrii 15  15  

  
 

   

CS3 
Principiul numărului de beneficiari indirecţi care 

vor beneficia de proiect;  
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Cluster - efect de cluster2 (Minim 1 punct/ beneficiar 

indirect, conform Fișa Tehnică Măsură) 
5 5 15  

Rețea - efect de rețea3 (Minim 1 punct/ beneficiar 

indirect Minim 1 punct/ beneficiar indirect, conform 

Fișa Tehnică Măsură). 

5  15  

Grup Operațional4 (Minim 1 punct/ beneficiar 

indirect, conform Fișa Tehnică Măsură) 
5  5  

Cooperativa (Minim 1 punct/ beneficiar indirect, 

conform Fișa Tehnică Măsură) 
5  15  

Grup Producători (Minim 1 punct/ beneficiar 

indirect, conform Fișa Tehnică Măsură) 
5    

CS4 

Principiul diversificării activităţilor propuse în 

planul de afaceri 

(Diversificare prin Cooperare)  
 

   

Diversificarea activităților LIDERULUI de proiect 5 5 5  

Diversificarea activităților PARTENERILOR  liderului 

de proiect 
10  10  

Diversificare prin Proiect Pilot (Rezolvarea unei/ 

nevoi probleme la nivelul comunității)  
5  10  

Diversificare prin Dezvoltarea de noi produse, 

practici, procese și tehnologii în sectoarele agricol, 

alimentar și forestier pe baza resurselor locale  

5  10  

 Punctaj minim selecție 20 puncte 20  20 100 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Dezvoltare (concentrare) în jurul unui produs-game de produse pentru a deveni un centru de  competitivitate (ex. Cluster Lemn, Fructe de Pădure, Creșterea 
Animalelor, etc.), a se vedea definiții conform GHID M2/1B 
3 Dezvoltare parteneriat de tip rețea, mai mulți parteneri într-o dezvoltare echilibrată în teritoriu, pe o gamă de produse de „rețea”, a se vedea definiții conform 
GHID M2/1B 
4 GO constituit în vederea dezvoltării unui produs pilot sau dezvoltării de noi produse etc. (a se vedea definiții GHID M2/1B)  



                                             ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ VALEA IZEI-MOISEI 
                                                     Comuna: Moisei, Strada: Principală, Nr. 1300, Județ Maramureș, România 

                                                            Cod unic de înregistrare: 33340238 

                                                            galvaleaizeimoisei@yahoo.com 

                                                            office@galvaleaizeimoisei.ro 

                                                            www.galvaleaizeimoisei.ro 
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În cazul în care două sau mai multe proiecte vor avea același punctaj vor fi aplicate următoarele 

criterii de departajare: 

 

La punctaje egale departajarea se va face astfel : 

1 Număr puncte relevanță (CS1) 

2 Număr parteneri (CS2) 

3 Număr beneficiari indirecți (CS3) 

 

METODOLOGIA DE SELECȚIE  

Prescurtare 

Criteriu 

Selecție 

Denumire 

Unde se verifică, 

Ce se verifică la GAL 

VI-M 

Rezultat 

CS1 

Principiul relevanței proiectului 

pentru specificul local; 

   

Menționări în SWOT SDL a factorilor  

importanți în definirea proiectului 

(Pozitivi, negativi, interni, externi) 

Analiza SWOT din SDL 

vs. Analiza SWOT din 

Planul de Marketing 

(cap.2)  

Menționări 

Observație! Pentru fiecare menționare 

relevantă se acordă 5 puncte 

 
 

CS2 

Principiul numărului de parteneri 

care vor forma organizaţiile 

colective; 

  

 

2 membrii Acord parteneriat Număr membrii 

3-5 membrii Acord parteneriat  

Mai mult de 5 membrii Acord parteneriat  

CS3 

Principiul numărului de beneficiari 

indirecţi care vor beneficia de 

proiect; 

   

mailto:galvaleaizeimoisei@yahoo.com
mailto:office@galvaleaizeimoisei.ro
http://www.galvaleaizeimoisei.ro/
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Cluster - efect de cluster5 (Minim 1 

punct/ beneficiar indirect, conform 

Fișa Tehnică Măsură) 

Acord parteneriat și Plan 

de Marketing/ Fișa 

Tehnică a Măsurii 

Cluster 

Rețea - efect de rețea6 (Minim 1 

punct/ beneficiar indirect Minim 1 

punct/ beneficiar indirect, conform 

Fișa Tehnică Măsură ) 

Acord parteneriat și Plan 

de Marketing/ Fișa 

Tehnică a Măsurii 
Rețea 

Grup Operațional7 (Minim 1 punct/ 

beneficiar indirect, conform Fișa 

Tehnică Măsură) 

Acord parteneriat și Plan 

de Marketing/ Fișa 

Tehnică a Măsurii 

GO 

Cooperativa (Minim 1 punct/ 

beneficiar indirect, conform Fișa 

Tehnică Măsură) 

Acord parteneriat și Plan 

de Marketing/ Fișa 

Tehnică a Măsurii 

Cooperativa 

Grup Producători (Minim 1 punct/ 

beneficiar indirect, conform Fișa 

Tehnică Măsură) 

Acord parteneriat și Plan 

de Marketing/ Fișa 

Tehnică a Măsurii 

Grup Producători 

CS4 

Principiul diversificării activităţilor 

propuse în planul de afaceri;  

Plan de Marketing/ 

Acord Cooperare 
 

Diversificarea activităților LIDERULUI 

de proiect 

Plan de Marketing/ 

Acord Cooperare 
Diversificare Lider 

Diversificarea activităților 

PARTENERILOR liderului de proiect 

Plan de Marketing/ 

Acord Cooperare 
Diversificare Parteneri 

Diversificare prin Proiect Pilot 

(Rezolvarea unei/ nevoi probleme la 

nivelul comunității)  

Plan de Marketing/ 

Acord Cooperare Proiect Pilot 

Diversificare prin Dezvoltarea de noi 

produse, practici, procese și tehnologii 

în sectoarele agricol,alimentar și 

forestier pe baza resurselor locale  

Plan de Marketing/ 

Acord Cooperare 

Diversificare prin 

dezvoltare de noi 

produse etc. (Se 

menționează care …) 

 

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

 

                                                           
5 Dezvoltare (concentrare) în jurul unui produs-game de produse pentru a deveni un centru de  competitivitate (ex. Cluster Lemn, Fructe de Pădure, Creșterea 
Animalelor, etc.), a se vedea definiții conform GHID M2/1B 
6 Dezvoltare parteneriat de tip rețea, mai mulți parteneri într-o dezvoltare echilibrată în teritoriu, pe o gamă de produse de „rețea”, a se vedea definiții conform 
GHID M2/1B 
7 GO constituit în vederea dezvoltării unui produs pilot sau dezvoltării de noi produse etc. (a se vedea definiții GHID M2/1B)  
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În caz contrar, expertul bifează NU, motivează poziția lui la rubrica Observații, iar cererea de finanțare va fi 

declarată neeligibilă. 

 
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 minimum 7 membri ai 

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

supleant. 

La selecția proiectelor, se va aplica 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. 
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 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 raportului 

pe pagina de internet a GAL. 

Acestea vor fi soluționate de către o Comisie de Soluționare a Contestațiilor numită în acest scop, care va 

avea o componență diferită față de cea a Comitetului de Selecție. După soluționarea contestațiilor de către 

Comisia de Soluționare a Contestațiilor GAL va publica raportul de contestații pe pagina proprie de internet. 

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

lansarea primei sesiuni de depunere a proiectelor. 

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

cadrul unui proces de selecție transparent. GAL aplica criterii de selecție adecvate specificului local, în 

conformitate cu prevederile SDL. GAL va avea în vedere aplicarea criteriilor de eligibilitate și de selecție 
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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  

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.  
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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 selecție se va completa în ziua întrunirii Comitetului de selecție a proiectelor și va fi 

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

 În baza Raportului de selecție beneficiarii vor fi notificati cu privire la rezultatatul 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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DATE DE CONTACT UNDE SOLICITANȚII POT OBȚINE INFORMAȚII DETALIATE 

Strada Principală, Nr. 1300 
Comuna Moisei, Județ Maramureș 
Mobil:629 
Telefon Fix:     0362 804 416 
Fax:                 0362 804 416 
Cod Poștal:     437195 
Email:             galvaleaizeimoisei@yahoo.ro  
                       office@galvaleaizeimoisei.ro 

Web:               www.galvaleaizeimoisei.ro  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proiect „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare”, finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 
2014-2020, Măsura 19 „Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER”, sub-Măsura 19.4,  

    Acord cadru de finanțare Nr. C 1940 0116 01 16 6 26 75506 / 15.12.2016, 
Contract de finanțare subsecvent NR. 1 Nr. C 1940 1116 01 16 6 26 75506 / 15.12.2016. 

Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale. PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR). 

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ VALEA IZEI-MOISEI 
 
Strada Principală, Nr. 1300 
Comuna Moisei, Județ Maramureș 
Telefon Mobil: 0743 088 629 
Telefon Fix:     0362 804 416 
Fax:                 0362 804 416 
Cod Poștal:     437195 
Email:             galvaleaizeimoisei@yahoo.ro  
                       office@galvaleaizeimoisei.ro 

Web:               www.galvaleaizeimoisei.ro  
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