
 

 

APEL DE SELECȚIE 

Asociația GAL Someș Transilvan anunţă lansarea în perioada 26.06.2017 – 31.08.2017 

a primei sesiuni de cereri de proiecte din 2017 pentru următoarele măsuri: 

M1/6B – Dezvoltarea durabilă a satelor 

 

Data publicării: 26.06.2017 

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: Măsura M1/6B – 1/26.06.2017 

Data lansării apelului de selecție: 26.06.2017 

Data limită de depunere a proiectelor: 31.08.2017 

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: 
Biroul GAL Someș Transilvan, din loc. Bonțida, str. Mihai Eminescu nr. 446 în intervalul 
orar 09:00-14:00 de luni până joi, iar vineri între orele 09:00-12:00 

Fondul disponibil pentru această sesiune:  

M1/6B – Dezvoltarea durabilă a satelor  - 190.000 Euro 
• Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui 

proiect: 38.000 Euro 
 

• Intensitatea sprijinului nerambursabil va fi de: 
- pentru operațiunile generatoare de venit: până la 90%; 
- pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică – până la 100%; 
- pentru operațiunile negeneratoare de venit: până la 100%.  

 

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. 
Sau 
Memoriu justificativ pentru pentru proiecte fara lucrari de constructii si/sau montaj 
2.1 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. 



 
și 
3.2 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 

3.2 Pentru ONG-uri,Instituții de cult și Instituţii de învăţământ 
Documente doveditoare de către ONG-uri privind dreptul de proprietate/administrare pe o 
perioadă de 10 ani, asupra bunurilor imobile la 
care se vor efectua lucrări, conform cererii de finanţare 
4 Document care să ateste ca solicitantul a depus documentaţia la ANPM: 
 
4.1 Clasarea notificării sau 
4.2 Decizia etapei de încadrare, ca document final (prin care se precizează că proiectul nu se 
supune evaluării impactului asupra mediului şi nici evaluării adecvate) 
sau 
4.3 Acord de mediu în cazul în care se impune evaluarea impactului preconizat asupra mediului 
sau 
4.4 Acord de mediu în cazul evaluării impactului asupra mediului și de evaluare adecvată (dacă este 
cazul). 

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

5.1 Hotărârea Consiliului Local pentru implementarea proiectului, cu referire la 
următoarele puncte (obligatorii): 
• necesitatea şi oportunitatea investiţiei; 
• lucrările sunt prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a 
investiţiei; 
• angajamentul de a suporta cheltuielile de întreţinere şi / sau reparare a investiţiei pe o 
perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți; 
• caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.) 
• nominalizarea reprezentantului legal al comunei pentru relaţia cu AFIR în derularea 
proiectului 
• detalierea activităţilor sociale/culturale desfășurate în ultimele 12 luni, anterioare datei 
depunerii Cererii de finanţare. (doar in cazul proiectelor care vizeaza conservarea patrimoniul 
cultural) 
sau 
5.2 Hotărârea Adunării Generale pentru implementarea proiectului specific 
fiecărei categorii de solicitanți cu referire la însuşirea / aprobarea de către 
ONG, Unitate de cult, Persoană fizică autorizată / Societate Comercială a 
următoarelor (condiții obligatorii): 
• necesitatea şi oportunitatea investiţiei; 
• lucrările sunt prevăzute în bugetul solicitantului pentru perioada de realizare a investiţiei; 
• angajamentul de a suporta cheltuielile de întreţinere şi / sau reparare a investiţiei pe o 
perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți; 
• caracteristici tehnice investiției / investițiilor propuse (lungimi, arii, volume, capacităţi 
etc.); 
• nominalizarea reprezentantului legal al solicitantului pentru relaţia cu AFIR în derularea 
proiectului 
• detalierea activităţilor sociale/culturale desfășurate în ultimele 12 luni, anterioare datei 
depunerii Cererii de finanţare. 

6.1 Certificatul de înregistrare fiscală 

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

6.2.1 Actul de înfiinţare şi statutul ONG 
Sau 



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

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

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

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

sau 
11.2 Notificare că investiţia nu face obiectul evaluării condiţiilor de igienă şi sănătate publică, dacă 
este cazul. 
12. Declarația pe propria răspundere din care să reiasă că după realizarea 
investiției din patrimoniul cultural de clasă B, aceasta va fi înscrisă într-o rețea 
de promovare turistică. 
13. Avizul emis de catre Ministerul Culturii sau, dupa caz, de catre serviciile 
publice deconcentrate ale Ministerului Culturii, respectiv Directiile Judetene 
pentru Cultura pe raza carora sunt amplasate obiectivele, conform Legii 
422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, care sa confirme faptul ca obiectivul propus spre finantare face parte din patrimoniul 
cultural de interes local - grupa B si ca se poate interveni asupra lui (documentatia este adecvata) 
14. Dovada eliberata de Muzeul judetean, prin care se certifica verificarea 
documentara si pe teren, daca este cazul, asupra unor interventii antropice cu 
caracter arheologic in perimetrul aferent proiectului propus pentru finantare 
nerambursabila (OG 43/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare) 
15. Extrasul din strategie, care confirma daca 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. 
sau  
15.1 Aviz de conformitate a proiectului cu obiectivele Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă 
pentru Delta Dunării emis de Asociația Dezvoltare Intercomunitară Delta Dunării. 
16. Document eliberat de Primărie/ Centrul eparhial ( în cazul Unităţilor de Cult)/Comitet director 
al ONG/Societate comercială, din care să rezulte numărul de activităţi desfășurate ce au avut loc în 
ultimele 12 luni, anterioare datei 
depunerii Cererii de Finanţare 
17. Proiectul tehnic va respecta prevederile legale în vigoare privind 
conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor 
publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de 
investiţii şi lucrări de intervenţii. 

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

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

20. Alte documente justificative (Se vor specifica dupa caz) 

 
 



 
Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să la îndeplinească 
solicitantul: 
 

 VERIFIVERIFICAREA CONFORMITĂȚII PROIECTULUI 
 

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

DA  sau NU 

 
• Dosarul Cererii de Finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine 

sunt numerotate de către solicitant? 

DA  sau NU 

 
• Copia scanată a documentelor ataşate Cererii de finanţare este prezentată 

alături de forma electronică a cererii de finanţare? 

DA  sau NU 

 
• Dosarul original al cererii de finanţare corespunde cu copia pe suport hârtie 

şi cea electronică? 

DA  sau NU 

 
• Cererea de Finanţare este completată, semnată şi ştampilată de solicitant? 

DA  sau NU 

 
• Solicitantul a completat lista documentelor anexe obligatorii şi cele impuse 

de tipul  măsurii? 

DA  sau NU 

 
• Solicitantul a bifat punctele corespunzătoare proiectului, din Declaraţia pe 

propria răspundere a solicitantului ? 

DA  sau NU



 
 
 
 

VERIFICAREA DOCUMENTELOR ANEXATE 

 

DOCUMENT 

Existenta 
documentului 
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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. 
Sau 
Memoriu justificativ pentru pentru proiecte fara lucrari de 
constructii si/sau montaj 

    

2.1 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. 

    

și 
3.2 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 

    

3.2 Pentru ONG-uri,Instituții de cult și Instituţii de învăţământ 
Documente doveditoare de către ONG-uri privind dreptul de 
proprietate/administrare pe o perioadă de 10 ani, asupra bunurilor 
imobile la 
care se vor efectua lucrări, conform cererii de finanţare 

    

4 Document care să ateste ca solicitantul a depus documentaţia la 
ANPM: 
 
4.1 Clasarea notificării sau 

    

4.2 Decizia etapei de încadrare, ca document final (prin care se 
precizează că proiectul nu se supune evaluării impactului asupra 
mediului şi nici evaluării adecvate) 

    

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

    



 
sau 
4.4 Acord de mediu în cazul evaluării impactului asupra mediului și 
de evaluare adecvată (dacă este cazul). 

    

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

    

5.1 Hotărârea Consiliului Local pentru implementarea proiectului, 
cu referire la 
următoarele puncte (obligatorii): 
• necesitatea şi oportunitatea investiţiei; 
• lucrările sunt prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru 
perioada de realizare a 
investiţiei; 
• angajamentul de a suporta cheltuielile de întreţinere şi / sau 
reparare a investiţiei pe o 
perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți; 
• caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.) 
• nominalizarea reprezentantului legal al comunei pentru relaţia cu 
AFIR în derularea 
proiectului 
• detalierea activităţilor sociale/culturale desfășurate în ultimele 
12 luni, anterioare datei 
depunerii Cererii de finanţare. (doar in cazul proiectelor care 
vizeaza conservarea patrimoniul cultural) 
sau 
5.2 Hotărârea Adunării Generale pentru implementarea proiectului 
specific 
fiecărei categorii de solicitanți cu referire la însuşirea / aprobarea 
de către 
ONG, Unitate de cult, Persoană fizică autorizată / Societate 
Comercială a 
următoarelor (condiții obligatorii): 
• necesitatea şi oportunitatea investiţiei; 
• lucrările sunt prevăzute în bugetul solicitantului pentru perioada 
de realizare a investiţiei; 
• angajamentul de a suporta cheltuielile de întreţinere şi / sau 
reparare a investiţiei pe o 
perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți; 
• caracteristici tehnice investiției / investițiilor propuse (lungimi, 
arii, volume, capacităţi 
etc.); 
• nominalizarea reprezentantului legal al solicitantului pentru 
relaţia cu AFIR în derularea 
proiectului 
• detalierea activităţilor sociale/culturale desfășurate în ultimele 
12 luni, anterioare datei 
depunerii Cererii de finanţare. 

    

6.1 Certificatul de înregistrare fiscală 
    

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

    

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

    



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

7. Document 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). 

    

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

    

9. Certificatul de cazier judiciar 
    

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

    

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

    

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

    

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

    

13. Avizul emis de catre Ministerul Culturii sau, dupa caz, de catre 
serviciile 
publice deconcentrate ale Ministerului Culturii, respectiv Directiile 
Judetene 
pentru Cultura pe raza carora sunt amplasate obiectivele, conform 
Legii 
422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, care sa confirme faptul ca 
obiectivul propus spre finantare face parte din patrimoniul cultural 
de interes local - grupa B si ca se poate interveni asupra lui 
(documentatia este adecvata) 

    

14. Dovada eliberata de Muzeul judetean, prin care se certifica 
verificarea 
documentara si pe teren, daca este cazul, asupra unor interventii 
antropice cu 
caracter arheologic in perimetrul aferent proiectului propus pentru 
finantare 
nerambursabila (OG 43/2000, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare) 

    

15. Extrasul din strategie, care confirma daca 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. 

    



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

    

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

    

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

    

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

    

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

    

20. Alte documente justificative (Se vor specifica dupa caz) 
 

    

 
 
 

VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI 

 

Verificarea eligibilității solicitantului 

Rezultat 
verificare 

DA NU 
NU 

ESTE 
CAZUL 

➢ Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili.    

Se vor verifica actele juridice de înființare și funcționare, specifice fiecărei categorii de 
solicitanți. 
 
Actele juridice de înființare și funcționare (act de infiintare si statutul ADI,  Încheiere 
privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, rămasă definitivă/Certificat de 
înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor (ADI si ONG), specifice fiecărei categorii 
de solicitanți, certificat de înregistrare fiscală, declaratia pe proprie raspundere a 
solicitantului privind datoriile fiscale restante din cererea de finantare. 

Documentele care atestă înființarea și funcționarea ONG/Instituții de cult/ Instituţii de 
învăţământ (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). Punctul/punctele de lucru, 
după caz ale solicitantului, trebuie să fie situate în teritoriul GAL, investiția realizându-se 
în teritoriul GAL. 

➢ Solicitantul nu trebuie sa fie în insolvență sau în incapacitate de 
plată. 

  
 



 
Se vor verifica: declarația pe propria răspundere, alte documente specifice, după caz, 
fiecărei categorii de solicitanți 
➢ Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură.    

Documente Verificate 
Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare pentru Lucrări- de Intervenții/ Memoriu 
justificativ corelat cu Fișa măsurii din SDL  
Se verifică inclusiv viabilitatea proiectului. 
➢ Investiția să se realizeze în teritoriul GAL  

 
 
 

 

Documente Verificate: 
Se va verifica dacă investiția  se realizează la nivel de comună, respectiv în satele 
componente de pe teritoriul GAL. 
Documente verificate Studiile de Fezabilitate/Documentațiile de Avizare pentru Lucrări de 
Intervenții. 
și 
Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei, întocmit conform legislaţiei 
în vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotărâre 
a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României (copie după Monitorul Oficial). 
Sau 
Documente doveditoare ale dreptului de proprietate/contract de concesiune/delegare a 
administrării bunului imobil, valabil pentru o perioadă de cel puțin 10 ani de la data 
depunerii Cerere de Finantare în cazul ONG. 

 

➢ Investiţia trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea aceteia  
 

 
 

 
 

Documente verificate 
Documentul (emis de beneficiar) care argumentează necesitatea şi oportunitatea investiţiei 
 



 

VERIFICAREA BUGETULUI 

 

Buget indicativ (EURO) conform HG 907/2016  

 S-a utilizat cursul de transformare 

  1 EURO =  …………………………..LEI 

 din data de :  

  Buget Indicativ al Proiectului (Valori 
fără TVA )  Cheltuieli 

conform Cererii 
de finanţare 

Verificare  

Denumirea capitolelor de cheltuieli 
  

Cheltuieli 
conform SF/DALI 

Diferenţe fată 
de Cererea de 
finanţare 

E N E N E N 

1 
2 3 4 5 6 7 
euro euro euro euro euro euro 

 Capitolul 1 Cheltuieli pentru obţinerea 
şi amenajarea terenului - total, din 
care:  

0 0 0 0 0 0 

1.1 Cheltuieli pentru obţinerea  
terenului (N) 

 0  0  0 

1.2 Cheltuieli pentru amenajarea 
terenului  

0 0 0 0 0 0 

1.3 Cheltuieli cu amenajări pentru  
protecţia mediului şi aducerea la starea 
iniţială  

0 0 0 0 0 0 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia 
utilităţilor 

0 0 0 0 0 0 

 Capitolul 2 Cheltuieli pentru 
asigurarea utilităţilor necesare 
obiectivului de investiţii 

0 0 0 0 0 0 

 Capitolul 3 Cheltuieli pentru 
proiectare şi asistenţă tehnică - total, 
din care:  

0 0 0 0 0 0 

3.1 Studii 0 0 0 0 0 0 
   3.1.1 Studii de teren 0 0 0 0 0 0 
   3.1.2. Raport privind impactul asupra 
mediului 

0 0 0 0 0 0 

   3.1.3. Alte studii specifice 0 0 0 0 0 0 
3.2 Documentaţii-suport şi cheltuieli 
pentru obţinerea de avize, acorduri şi 
autorizaţii 

0 0 0 0 0 0 

3.3 Expertizare tehnică 0 0 0 0 0 0 

3.4 Certificarea performanţei energetice 
şi auditul energetic al clădirilor 

0 0 0 0 0 0 



 

3.5 Proiectare 0 0 0 0 0 0 

   3.5.1. Temă de proiectare 0 0 0 0 0 0 
   3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0 0 0 0 0 0 
   3.5.3. Studiu de 
fezabilitate/documentaţie de avizare a 
lucrărilor de intervenţii şi deviz general 

0 0 0 0 0 0 

   3.5.4. Documentaţiile tehnice 
necesare în vederea obţinerii 
avizelor/acordurilor/autorizaţiilor 

0 0 0 0 0 0 

   3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a 
proiectului tehnic şi a detaliilor de 
execuţie 

0 0 0 0 0 0 

   3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de 
execuţie 

0 0 0 0 0 0 

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 
(N) 

0 0 0 0 0 0 

3.7 Consultanţă 0 0 0 0 0 0 
   3.7.1. Managementul de proiect 
pentru obiectivul de investiţii 

0 0 0 0 0 0 

   3.7.2. Auditul financiar (N)  0  0  0 
3.8 Asistenţă tehnică 0 0 0 0 0 0 
   3.8.1. Asistenţă tehnică din partea 
proiectantului 

0 0 0 0 0 0 

       3.8.1.1. pe perioada de execuţie a 
lucrărilor 

0 0 0 0 0 0 

       3.8.1.2. pentru participarea 
proiectantului la fazele incluse în 
programul de control al lucrărilor de 
execuţie, avizat de către Inspectoratul 
de Stat în Construcţii 

0 0 0 0 0 0 

   3.8.2. Dirigenţie de şantier 0 0 0 0 0 0 
 Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiţia 
de bază - total, din care:  

0 0 0 0 0 0 

4.1 Construcţii şi instalaţii  0 0 0 0 0 0 
4.2 Montaj utilaje, echipamente 
tehnologice şi funcţionale 

0 0 0 0 0 0 

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi 
funcţionale care necesită montaj 

0 0 0 0 0 0 

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice şi 
funcţionale care nu necesită montaj şi 
echipamente de transport 

0 0 0 0 0 0 

4.5 Dotări   0 0 0 0 0 0 
4.6 Active necorporale 0 0 0 0 0 0 
 Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din 
care:  

0 0 0 0 0 0 



 
5.1 Organizare de şantier   0 0 0 0 0 0 
     5.1.1 lucrări de construcţii  şi 
instalaţii aferente organizării de şantier  

0 0 0 0 0 0 

     5.1.2 cheltuieli conexe organizării 
şantierului (E) 

0 0 0 0 0 0 

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul 
creditului 

0 0 0 0 0 0 

   5.2.1. Comisioanele şi dobânzile 
aferente creditului băncii finanţatoare 
(N) 

 0  0  0 

   5.2.2. Cota aferentă ISC pentru 
controlul calităţii lucrărilor de 
construcţii 

0 0 0 0 0 0 

   5.2.3. Cota aferentă ISC pentru 
controlul statului în amenajarea 
teritoriului, urbanism şi pentru 
autorizarea lucrărilor de construcţii 

0 0 0 0 0 0 

   5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a 
Constructorilor – CSC (N) 

 0  0  0 

   5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize 
conforme şi autorizaţia de 
construire/desfiinţare 

0 0 0 0 0 0 

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute (N)  0  0  0 
5.4 Cheltuieli pentru informare şi 
publicitate 

0 0 0 0 0  

 Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe 
tehnologice şi teste - total, din care: 

0 0 0 0 0 0 

6.1 Pregătirea personalului de 
exploatare (N) 

 0  0  0 

6.2 Probe tehnologice şi teste 0 0 0 0 0 0 
 TOTAL     0 0 0 0 0 0 
        

 ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max 
5%)  

0 0 0 0 0 0 

TOTAL GENERAL FĂRĂ TVA 0 0 0 0 0 0 
 Valoare TVA   0 0 0 0 0 0 
        

 TOTAL GENERAL inclusiv TVA  0 0  

 
Toate costurile vor fi exprimate în EURO, şi se vor baza pe Studiul de fezabilitate 
(întocmit în conformitate cu HG 907/2017) 
1 Euro = ................LEI (Rata de conversie între Euro şi moneda naţională pentru Romania este cea publicată de Banca Central Europeana pe 

Internet la adresa : <http://www.ecb.int/index.html> la data întocmirii Studiului de fezabilitate) 

 



 
 

3. Buget indicativ (Euro) conform HG 28/2008 - pentru obiectivele/proiectele de investiții 
prevăzute la art. 15 din HG 907/2016 

 
S-a utilizat cursul de transformare              
 1 Euro = …………………..LEI 

 
din data 
de:____/_____/__________ 

Euro 

  Buget Indicativ al Proiectului (Valori fără TVA )  Cheltui
eli 

confor
m 

Cererii 
de 

finanţa
re 

Verificare CRFIR 

Denumirea capitolelor de cheltuieli 

Cheltui
eli 

confor
m 

SF/DAL
I 

Diferen
ţe faţă 

de 

 
Cerere
a de 

finanţa
re 

  E N E N E N 

1 2 3 2 3 2 3 

 Capitolul 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea 
terenului - total, din care:  

0 0 0 0 0 0 

1.1 Cheltuieli pentru obţinerea  terenului (N)  0  0  0 

1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului  0 0 0 0 0 0 

1.3 Cheltuieli cu amenajări pentru  protecţia mediului şi 
aducerea la starea iniţială  

0 0 0 0 0 0 

 Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitaţilor 
necesare obiectivului - total  0 0 0 0 0 0 

 Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă 
tehnică - total, din care:  

0 0 0 0 0 0 

3.1 Studii de teren 0 0 0 0 0 0 

3.2 Obţinere de avize, acorduri şi autorizaţii  0 0 0 0 0 0 

3.3 Proiectare şi inginerie 0 0 0 0 0 0 

3.4 Organizarea procedurilor de achiziţie (N)  0  0  0 



 

3.5 Consultanţă 0 0 0 0 0 0 

3.6 Asistenţă tehnică 0 0 0 0 0 0 

 Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază - total, din 
care:  

0 0 0 0 0 0 

Construcţii şi lucrări de intervenţii – total, din care: 0 0 0 0 0 0 

4.1 Construcţii şi instalaţii 0 0 0 0 0 0 

4.2 Montaj utilaj tehnologic  0 0 0 0 0 0 

4.3 Utilaje şi echipamente tehnologice cu montaj (procurare) 0 0 0 0 0 0 

4.4 Utilaje şi echipamente fără montaj, mijloace de 
transport noi solicitate prin proiect, alte achiziţii specifice  

0 0 0 0 0 0 

4.5 Dotări  0 0 0 0 0 0 

4.6 Active necorporale 0 0 0 0 0 0 

Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:  0 0 0 0 0 0 

5.1 Organizare de şantier  0 0 0 0 0 0 

  5.1.1 lucrări de construcţii  şi instalaţii aferente organizării 
de şantier 

0 0 0 0 0 0 

5.1.2 cheltuieli conexe organizării şantierului (E) 0 0 0 0 0 0 

5.2 Comisioane, taxe, costul creditului 0 0 0 0 0 0 

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute  0  0  0 

 Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea în exploatare - total, 
din care:  

 0  0  0 

6.1 Pregătirea personalului de exploatare (N) 0 0 0 0 0 0 

6.2 Probe tehnologice, încercări, rodaje, expertize la 
recepţie  

0 0 0 0 0 0 

TOTAL     0  0  0  

 ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max 5%)  
0 0 0 0 0 0 

TOTAL GENERAL fără TVA  0 0 0    

       

 Valoare TVA         



 

        

 TOTAL GENERAL inclusiv TVA     

 
Toate costurile vor fi exprimate în Euro, şi se vor baza pe devizul general din Studiul de 
fezabilitate (întocmit în Euro) 
1 Euro = ………..LEI (Rata de conversie între Euro şi moneda naţională pentru România este cea 
publicată de Banca Central Europeană pe 
 Internet la adresa : <http://www.ecb.int/index.html>la data întocmirii Studiului de 
fezabilitate)  
 

 

Verificarea bugetului indicativ 

 

DA NU Nu este 

cazul 

1. Informaţiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din cererea de 

finanţare sunt corecte şi sunt în conformitate cu devizul general şi 

devizele pe obiect precizate în Studiul de Fezabilitate / Documentația de 

Avizare a Lucrărilor de Intervenții? 

Da cu diferenţe* 

 * Se completează în cazul în care expertul constată diferenţe faţă de 

bugetul prezentat de  solicitant în cererea de finanţare față de bugetele 

anexate proiectelor.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

2. Verificarea corectitudinii ratei de schimb. 

Rata de conversie între Euro şi moneda naţională pentru România este cea 

publicată de Banca Central Europeană pe Internet la adresa: 

http://www.ecb.int/index.html 

 
 

 

3. Sunt investiţiile eligibile în conformitate cu specificațiile măsurii?    

4. Costurile reprezentând plata arhitecţilor, inginerilor şi consultanţilor, 

taxelor legale, a studiilor de fezabilitate, achiziţionarea de licenţe şi 

patente, pentru pregătirea şi/sau implementarea proiectului, direct 

legate de măsură, depăşesc 10% din costul total eligibil al proiectului, 

respectiv 5% pentru proiectele care prevăd investiţii în achiziţii, altele 

decât cele referitoare la construcţii-montaj? 

Da cu diferenţe  



 

 

  

 

 

 

   

 

http://www.ecb.int/index.html


 
5. Cheltuielile diverse şi neprevăzute (Cap. 5.3) din Bugetul indicativ sunt 

încadrate în rubrica neeligibil? 

Da cu diferenţe 



 

 

 

6. TVA-ul este corect încadrat în coloana cheltuielilor 

neeligibile/eligibile? 

Da cu diferenţe 



 



 

 

 

Verificarea rezonabilităţii preţurilor  

1. Categoria de bunuri se regăseşte în Baza de Date?  
 

2. Dacă la pct.  4.1 răspunsul este ”DA”, sunt ataşate extrasele tipărite din 

baza de date? 
  

3. Dacă la pct. 4.1. răspunsul este ”DA”, preţurile utilizate pentru bunuri 

se încadrează în maximul prevăzut în  Baza de Date? 
   

4. Pentru lucrări, există în Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare a 

Lucrărilor de Intervenții/ - declaraţia proiectantului semnată şi ştampilată 

privind sursa de preţuri? 

   

5. La fundamentarea costului investiţiei de bază s-a ţinut cont de  standardul de 

cost stabilit prin HG 363/2010, cu modificările şi  completările ulterioare? 

   

Verificarea Planului Financiar  

1. Planul financiar este corect completat şi respectă gradul de intervenţie 

publică?  

• Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru 
finanțarea unui proiect și intensitatea sprijinului: 50.000 euro 

 

• Intensitatea sprijinului nerambursabil va fi de: 
- pentru operațiunile generatoare de venit: până la 90%;  

- pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate 

publică – până la 100%;  

- pentru operațiunile negeneratoare de venit: până la 100%.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

2. Proiectul se încadrează în plafonul maxim al sprijinului public 

nerambursabil şi respectă valoarea maximă eligibilă. 

   

3. Avansul solicitat se încadrează într-un cuantum de până la 50% din 

valoarea totală a ajutorului  public nerambursabil? 

Da cu diferenţe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI 
PROIECTUL ESTE: 

□ ELIGIBIL 
□ NEELIGIBIL 
 

Dacă toate criteriile de eligibilitate aplicate proiectului au fost îndeplinite, proiectul este 
eligibil. 
În cazul proiectelor neeligibile se va completa rubrica Observaţii cu toate motivele de 
neeligibilitate ale  proiectului. 
Expertul care întocmește Fișa de verificare îşi concretizează verificarea prin înscrierea unei 
bife („√”) în căsuțele/câmpurile respective. Persoana care verifică munca expertului 
certifică acest lucru prin înscrierea unei linii oblice („\”) de la stânga sus spre dreapta jos, 
suprapusă peste bifa expertului. 
 



 

 

VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECȚIE 

 
Nr. 
Ctr. 

CRITERII DE SELECȚIE 
DOCUMENTE 
VERIFICATE 

PUNCTAJUL 
PROIECTULUI 

1 

Principiul adresării mai multor comune 

Investiții care deservesc populația mai multor 

comune din teritoriul GAL. 

 

5 PUNCTE 

STUDIU DE 

FEZABILITATE/DO

CUMENTAŢIE DE 

AVIZARE PENTRU 

LUCRĂRI DE 

INTERVENŢII 

 

2 

Principiul dezvoltării turismului durabil, ecoturismul 

-Investiţii în facilități care sprijină activităţi 

recreative 

-Investiții care includ activităţi de informare şi de 

creştere a conștientizării, de exemplu centre pentru 

vizitatori în zone protejate, acţiuni de publicitate, 

interpretare şi cărări tematice; 

-Investiții de uz public în infrastructura de 

agrement, în informarea turiștilor și în 

infrastructura turistică la scară mică:  

1. Demarcarea zonelor turistice; Amenajarea de 

trasee turistice pentru drumeții/ 

cicloturism/echitație; Construirea, 

modernizarea și dotarea centrelor de 

informare turistică, informaţii şi îndrumare 

pentru vizitatori; Construirea de adăposturi 

şi facilități de siguranţa legate de turismul 

responsabil și durabil; Amenajarea sau 

modernizarea unor puncte de belvedere sau 

puncte de observație, dotarea unor puncte 

de geo-caching, etc.; Plasarea unor panouri 

informative, indicatoare, marcaje etc. 

(conectate la aplicație pe telefon unde pot 

fi găsite informații despre locul respectiv) ; 

Dezvoltarea sistemelor de rezervări online 

pentru servicii turistice; Etc. 

30 PUNCTE 

STUDIU DE 

FEZABILITATE/DO

CUMENTAŢIE DE 

AVIZARE PENTRU 

LUCRĂRI DE 

INTERVENŢII 

 

3 

Principiul sprijinirii acțiunilor inovative 

-Investiții care includ o investiție nouă sau 

semnificativ îmbunătăţită în privinţa 

caracteristicilor sau scopului deservit. 

- Investițiile inovative pot fi noi pentru 

teritoriu sau pentru comuna. 

15 PUNCTE 

STUDIU DE 

FEZABILITATE/DO

CUMENTAŢIE DE 

AVIZARE PENTRU 

LUCRĂRI DE 

INTERVENŢII 

 

4 Principiul conservării patrimoniului local; STUDIU DE  



 

 

- Investiții care deservesc conservarea 

patrimoniului construit de dimensiuni mici;  

- Acţiuni de inventariere pentru listarea 

locațiilor de patrimoniu cultural/natural;  

- Întreținerea/dotarea muzeelor;  

- Conservarea patrimoniului nematerial cum 

ar fi muzica, folclorul, etnologia 

(identificarea, documentarea, cercetarea, 

prezervarea, protecţia, promovarea, punerea 

în valoare, transmiterea, precum si 

revitalizarea diferitelor aspecte ale 

patrimoniu imaterial); 

20 PUNCTE 

FEZABILITATE/DO

CUMENTAŢIE DE 

AVIZARE PENTRU 

LUCRĂRI DE 

INTERVENŢII 

 5 

Principiul încurajării parteneriatelor public-privat 

- Proiecte inițiate de parteneriate înre APL și 

o entitate privată/ONG. 

20 PUNCTE 

ACORD DE 

PARTENERIAT 

 

6 

Investiții în dotarea infrastructurilor educaționale 

- Investiții în dotarea grădinițelor 

- Investiții în dotarea instituțiilor de 

învățământ filiera tehnologică cu profil 

resurse naturale și protecția mediului și a 

școlilor profesionale în domeniul agricol; 

- Investiții în dotarea creșelor precum și a 

infrastructurii de tip after-school, numai a 

celor din afara incintei școlilor din mediul 

rural 

5 PUNCTE 

STUDIU DE 

FEZABILITATE/DO

CUMENTAŢIE DE 

AVIZARE PENTRU 

LUCRĂRI DE 

INTERVENŢII 

 

7 

Proiecte care includ folosirea surselor de energie 

regenerabilă 

- Investiția prevede utilizarea unor surse 

regenerabile. 

5 PUNCTE 

STUDIU DE 

FEZABILITATE/DO

CUMENTAŢIE DE 

AVIZARE PENTRU 

LUCRĂRI DE 

INTERVENŢII 

 

TOTAL 100  

 
Punctajul minim admis la finanțare este de 10 puncte. 
 

Criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj: 

 

➢ Principiul încurajării parteneriatelor public-privat 
Proiecte inițiate de un parteneriat între APL şi o entitate privată/ONG, pe baza unui acord de 

parteneriat. 
  

➢ Principiul dezvoltării turismului durabil, ecoturismul 
În cadrul documentației depuse, solicitantul demonstrează că investiţia sprijină activităţi 

recreative / de informare şi de creştere a conștientizării sau investiţia este de uz public în 

infrastructura de agrement, în informarea turiștilor și în infrastructura turistică la scară mică. 



 

 

 

Data privind notificarea solicitanților și publicarea Raportului de selecție și modul de anunțare a 

rezultatelor 

 

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

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

➢ În baza Raportului de selecție beneficiarii vor fi notificati cu privire la rezultatatul procesului 

de evaluare și selectie  

 

     Alte informaţii pe care GAL le consideră relevante: 

➢ Toate Contractele/Deciziile de finanțare (C1.1L/C1.0L) 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. 
 

Date de contact unde solicitanții pot obține informații detaliate: 

Asociația GAL Someș Transilvan 

Str. Mihai Eminescu, Nr. 446, Loc. Bonțida, Jud. Cluj. 

Tel: 0264 262 003 

e-mail: galsomestransilvan@yahoo.com 

site:www.galsomestransilvan.ro 

mailto:galsomestransilvan@yahoo.com
http://www.galsomestransilvan.ro/

