
 

 

 

 

PRELUNGIRE - APEL DE SELECȚIE 
Asociația GAL Someș Transilvan anunţă prelungirea primei sesiuni de cereri de proiecte din 

2017 pentru 

Măsura M2/6B - Valorificarea patrimoniului local și consolidarea 
identității locale 
 

Data publicării: 25.08.2017 

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: Măsura M2/2B   – 1/26.06.2017 

Data prelungirii apelului de selecție: 31.08.2017 

Data limită de depunere a proiectelor: 29.09.2017 

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: 100.000 EURO 

 
INTENSITATEA SPRIJINULUI 

❖ 100% pentru investiții negeneratoare de venit.  

❖ 100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică.  

❖ Până la 90% pentru investiții generatoare de venit  

 

VALOAREA SPRIJINULUI 

• 5.000 - 50.000 EUR/proiect pentru proiectele de branding teritorial – în limita a 
unui singur proiect finanțat. 

• 5.000 – 30.000 EUR/proiect pentre celelalte tipuri de proiecte implementate de 
entități altele decât APL-uri 

• 5.000 – 10.000 EUR/proiect pentru APL-uri. 
 
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. 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. 

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.). 

*În acest caz, dacă în timpul evaluării se constată că documentul prezentat de solicitant nu este 

suficient, evaluatorul va solicita prin informații suplimentare documentul necesar cu elementele 

pe care trebuie să le conțină.  

5. Certificat/certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale și sociale emise de Direcția Generală a 

Finanțelor Publice  

6. Certificate de atestare fiscală, emise în conformitate cu art. 112 și 113 din OG nr. 92/2003, 

privind Codul de Procedură Fiscală, republicată,  de către: 

a) Organul fiscal competent din subordinea Direcțiilor Generale ale Finanțelor Publice, 

pentru obligațiile fiscale și sociale de plată către bugetul general consolidat al statului; 

b) Autoritățile administrației publice locale, în raza cărora își au sediul social și puncte de 

lucru (după caz), pentru obligațiile de plată către bugetul local (numai în cazul în care 

solicitantul este proprietar asupra imobilelor). Aceste certificate trebuie să  menţioneze 

clar lipsa datoriilor (prin menţiunea „nu are datorii fiscale, sociale sau locale” sau 

bararea rubricii în care ar trebui să fie menţionate). 

 

Decizia de rambursare aprobată a sumelor negative solicitate la rambursare prin deconturile 

de TVA și/sau alte documente aprobate pentru soluționarea cererilor de restituire. 

Graficul de eșalonare a datoriilor, în cazul în care această eșalonare a fost acordată. 

7. 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). 

8. Oferte de preț 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.  

9. 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 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; 

 

Extrasul de cont va fi obligatoriu însoțit de Angajamentul responsabilului legal al proiectului 

că nu va utiliza în alte scopuri 50% din cofinanțarea privată. 

Extrasele de cont bancar trebuie eliberate de la bănci de pe teritoriul României. 

sau 

d) extrasul liniei de credit datat cu cel mult cinci zile lucrătoare faţă de data depunerii cererii 

de finanţare şi Contractul de credit vizat de bancă, în cazul cofinanţării prin linie de credit cu 

o valabilitate de un an faţă de data lansării licitaţiei de proiecte, deschis la o bancă;  

 

 *exceptând solicitanții care s-au angajat prin declarație pe proprie răspundere, la 

depunerea cererii de finanțare, că vor prezenta dovada cofinanțării private la data semnării 

contractului. Nu se depun în cazul finanțării publice de 100%. 

 

10. Copia actului de identitate a reprezentantului legal*. 

*Se acceptă inclusiv versiunea scanată, conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 

41/2016. 

11. Alte documente justificative, după caz 

12. Hotărârea Consiliului Local pentru implementarea proiectului, cu referire la 

următoarele puncte (obligatorii): 
• necesitatea şi oportunitatea investiţiei; 
• cheltuielile 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  
• nominalizarea reprezentantului legal al comunei pentru relaţia cu AFIR în derularea 
proiectului 
 
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; 
• cheltuielile 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; 
• nominalizarea reprezentantului legal al solicitantului pentru relaţia cu AFIR în derularea 

proiectului 

 

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

VERIFICAREA CONFORMITĂȚII PROIECTULUI 
 

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

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

către solicitant? 
DA  sau NU 

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

electronică a cererii de finanţare? 
DA  sau NU 

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

DA  sau NU 
 

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

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

DA  sau NU 
 

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

DA  sau NU 

 
 



 

 

 

VERIFICAREA DOCUMENTELOR ANEXATE 
 

Lista documentelor DA NU 
NU ESTE 
CAZUL 

Pagina 
de la-

până la 

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. 

    

Proces verbal de predare-primire/recepție sau documente similare 
pentru proiectele de servicii finalizate incluse în Raportul asupra 
utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă1 

    

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.) 

    

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.). 
 
*În acest caz, dacă în timpul evaluării se constată că documentul 
prezentat de solicitant nu este suficient, evaluatorul va solicita prin 
informații suplimentare documentul necesar cu elementele pe care 
trebuie să le conțină.  

    

Certificat/certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale și sociale 
emise de Direcția Generală a Finanțelor Publice  
 
Certificate de atestare fiscală, emise în conformitate cu art. 112 și 113 
din OG nr. 92/2003, privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, 
 de către: 
a) Organul fiscal competent din subordinea Direcțiilor Generale ale 
Finanțelor Publice, pentru obligațiile fiscale și sociale de plată către 
bugetul general consolidat al statului; 
b) Autoritățile administrației publice locale, în raza cărora își au sediul 
social și puncte de lucru (după caz), pentru obligațiile de plată către 
bugetul local (numai în cazul în care solicitantul este proprietar 
asupra imobilelor). Aceste certificate trebuie să  menţioneze clar lipsa 

    

                                                           
1 Aceste documente trebuie să conțină date concrete privind obiectivul proiectului, locația și perioada de desfășurare, numărul  

de acțiuni, număr de participanți etc, în funcție de tipul serviciului. Documentele trebuie să prezinte viza finanțatorului. 



 

 

 

datoriilor (prin menţiunea „nu are datorii fiscale, sociale sau locale” 
sau bararea rubricii în care ar trebui să fie menţionate). 
 
Decizia de rambursare aprobată a sumelor negative solicitate la 
rambursare prin deconturile de TVA și/sau alte documente aprobate 
pentru soluționarea cererilor de restituire. 
Graficul de eșalonare a datoriilor, în cazul în care această eșalonare a 
fost acordată. 

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). 

    

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.  

    

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 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; 
 

    



 

 

 

Extrasul de cont va fi obligatoriu însoțit de Angajamentul 
responsabilului legal al proiectului că nu va utiliza în alte scopuri 50% 
din cofinanțarea privată. 
Extrasele de cont bancar trebuie eliberate de la bănci de pe teritoriul 
României. 
sau 
d) extrasul liniei de credit datat cu cel mult cinci zile lucrătoare faţă de 
data depunerii cererii de finanţare şi Contractul de credit vizat de 
bancă, în cazul cofinanţării prin linie de credit cu o valabilitate de un 
an faţă de data lansării licitaţiei de proiecte, deschis la o bancă;  
 
 *exceptând solicitanții care s-au angajat prin declarație pe proprie 
răspundere, la depunerea cererii de finanțare, că vor prezenta dovada 
cofinanțării private la data semnării contractului. Nu se depun în cazul 
finanțării publice de 100%. 

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. 

    

Copia actului de identitate a reprezentantului legal*. 
*Se acceptă inclusiv versiunea scanată, conform prevederilor 
Ordonanței de Urgență nr. 41/2016. 

    

Alte documente justificative, după caz     

 



 

 

 

VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI 
 

1. VERIFICAREA ELIGIBILITĂȚII SOLICITANTULUI 

 

VERIFICAREA ELIGIBILITĂȚII SOLICITANTULUI 

Rezultat 
verificare 

DA NU 
NU 

ESTE 
CAZUL 

1. Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili.    

✓ Autorități publice locale sau asociațiile acestora (ADI-uri)    

✓ Instituții de cult    

✓ Instituții de învățământ locale    

✓ ONG înființate în baza legii 26/2000    

✓ Cooperative    

Se vor verifica actele juridice de înființare și funcționare, specifice fiecărei categorii de 
solicitanți, respectiv situațiile financiare depuse. 
Se verifică conform act constitutiv, statut sau orice document legal din care rezultă 
domeniul de activitate dacă solicitantul are în obiectul de activitate activități specifice 
domeniului de formare profesională și/sau activitățile ce vor fi realizate conform Cererii 
de finanțare. 
Se verifică dacă solicitantul dispune de personal calificat, propriu sau cooptat în domeniu? 

2. Activitățile să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură;    

• Organizarea unor evenimente, activități care au în vedere punerea în 

valoarea a patrimoniului local, contribuie la consolidarea identității 

locale și la creșterea atractivității zonei (expoziții, festivaluri, școli de 

vară, ateliere şi seminarii, tabere și ture turistice tematice, ateliere de 

lucru pentru diverse activităţi cu scopuri diferite, cunoașterea şi 

protejarea patrimoniului local, programe educative culturale/de 

ecologie, programe de conștientizare cu privire la privire la patrimoniul 

local și problemele de mediu, activități de promovare și susținere a 

protecției mediului, etc.) 

   

• Activități specifice de branding teritorial în vederea elaborării unei 

strategii de marketing pentru teritoriul acoperit de parteneriat astfel 

încât toate sectoarele identificate în zonă să beneficieze de o 

promovare adecvată, eficientă și orientată către consumatori, 

contribuind astfel la creșterea valorii adăugate a serviciilor și 

produselor locale, respectiv la atractivitatea teritoriului (studii de 

piață, elaborare plan de marketing, realizare site de promovare, 

campanii/evenimente de promovare teritorială, identificarea 

produselor/serviciilor locale, etc.) 

   



 

 

 

 

• Achiziționarea unor echipamente și obiecte necesare pentru 

desfășurarea activităților (standuri, scene mobile, stații de sonorizare și 

amplificare, etc.) 

   

Se verifica Cererea finanțare, activitățile prevăzute în acesta și cheltuielile preconizate. 
 

3. Activitățile să se realizeze pe teritoriul GAL.    

Activitățile proiectului vor fi realizate pe teritoriul GAL-ului sau în afara acestuia, cu 
condiția ca rezultatele să aducă beneficii exclusiv teritoriului acoperit de GAL. 
Astfel cheltuielile proiectului pot fi eligibile și pentru acțiuni realizate în afara teritoriului 
GAL (numai pe teritoriul României), dacă beneficiul sprijinului se adresează teritoriului 
GAL. 
 
Se verifică Cererea de Finanțare. 

Pentru proiectele de servicii, locațiile de implementare a proiectului pot fi 
stabilite pe teritoriul GAL și/sau în afara acestuia. Cheltuielile pot fi eligibile și 
pentru acțiuni realizate în afara teritoriului GAL (numai pe teritoriul României), 
dacă beneficiul sprijinului se adresează teritoriului GAL.  
Expertul verifică dacă datele privind amplasarea proiectului, din secțiunea A5 - 5.1 
din Cererea de finanțare, sunt cuprinse în teritoriul acoperit de GAL.  
Astfel se verifică: 

 dacă localitățile care fac obiectul proiectului de 
branding/promovare/ecoturism/etc. fac parte din teritoriul GAL; 

 pentru proiectele care vizează servicii pentru populație, dacă localitățile din 
care vor fi selectate persoanele care vor beneficia de ser viciile menționate în 
proiect  fac parte din teritoriul GAL.  

 
Dacă examinarea documentelor confirmă amplasarea proiectului în spatiul LEADER 
și respectă cerințele, expertul bifează pătratul cu „DA”  
În caz contrar, expertul bifează „NU” şi motivează poziţia lui în rubrica 
„Observaţii” de la sfârşitul secțiunii. 
4. Pentru realizarea activităților propuse, solicitantul va folosi resurse 

din teritoriu. 

   

Se verifică Cererea de Finanțare. 
 
Proiectul trebuie sa se bazeze pe resursele din teritoriu. Activitatile proiectului trebuie sa 
vizeze patrimoniul din teritoriu. Astfel obiectul studiilor, analizelor, promovarilor, sau a 
altor activitati eligibile, trebuie sa se regaseasca in comunele din teritoriul GAL. 

5. Solicitantul trebuie să demonstreze că activitățile prevăzute în 

proiect sunt în beneficiul teritoriului GAL și contribuie la 

următoarele: 

- punerea în valoarea a patrimoniului local 

- consolidarea identității locale 

- creșterea atractivității zonei 

   

Se verifică Cererea de Finanțare 



 

 

 

VERIFICAREA BUGETULUI 
 

Verificarea constă în: 
- Asigurarea că toate costurile de servicii propuse pentru finanţare sunt eligibile şi 
calculele sunt corecte. Bugetul indicativ este structurat pe două capitole – 
cheltuieli cu personalul și cheltuieli pentru derularea proiectelor.  
- Verificarea bugetului indicativ privind corectitudinea informațiilor furnizate, 
analizând și fundamentarea bugetară, care privește corelarea dintre activitățile și 
resursele umane alocate acestora prin proiect cu sumele prevăzute în capitolele 
din buget pentru aceste activități. 
 
1.  Informaţiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din Cererea de finanțare 

sunt corecte şi /sau sunt în conformitate cu Fundamentarea Bugetului pe 
categorii de cheltuieli eligibile? 

 

DOCUMENTE PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR 
PREZENTATE 

- Cererea de finanțare 
- Bugetul indicativ 
- Fundamentarea bugetului 

pe categorii de cheltuieli 
eligibile, corelat cu 
activitățile și rezultatele 
proiectului  

• Se verifică în Cererea de finanțare, activitățile 
propuse prin proiect și resursele alocate 
acestora. 

• Se verifică bugetul indicativ privind 
corectitudinea informațiilor furnizate, corelat 
cu fundamentarea bugetului față de 
activitățile și resursele alocate acestora prin 
proiect. 

• Se verifică încadrarea categoriilor de 
cheltuieli eligibile pe cele două capitole 
bugetare; suma cheltuielilor aferente fiecărui 
capitol din fundamentare trebuie să fie egală 
cu suma prevazută pentru fiecare capitol 
bugetar. 

 
DA    NU  
 
a) Dacă există diferențe de încadrare, în sensul că unele cheltuieli neeligibile sunt 
trecute în categoria cheltuielilor eligibile, expertul bifează căsuța corespunzătoare 
NU şi îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop. 
În acest caz bugetul este retransmis solicitantului pentru recalculare, prin Fișa de 
solicitare a informațiilor suplimentare E3.4L, expertul va modifica bugetul prin 
micșorarea valorii cheltuielilor eligibile cu valoarea identificată de expert ca fiind 
neeligibilă. Expertul va motiva poziţia cu explicații în linia prevăzută în acest scop 
la rubrica Observații. Se vor face  menţiuni la eventualele greşeli de încadrare sau 
alte cauze care au generat diferenţele. Cererea de finanţare este declarată 
eligibilă prin bifarea căsuței corespunzătoare DA cu diferențe. 



 

 

 

b) Dacă există mici diferențe de calcul în cererea de finanțare și Fundamentarea 
bugetului indicativ corelat cu activitățile și rezultatele proiectului, pe categorii de 
cheltuieli eligibile, expertul efectuează modificările în buget și, în matricea de 
verificare a Bugetului indicativ, bifează căsuța corespunzătoare DA cu diferențe. În 
acest caz se vor oferi explicaţii în rubrica Observaţii. Se vor face menţiuni la 
eventualele greşeli de calcul, costuri care includ impozite şi taxe deductibile sau 
alte cauze care au generat diferenţele. 
Și în acest caz bugetul modificat de expert este retransmis solicitantului pentru 
luare la cunoștință de modificările efectuate, prin Fișa de solicitare a informațiilor 
suplimentare E3.4L.  
Cererea de finanţare este declarată eligibilă prin bifarea căsuței corespunzătoare 
DA cu diferențe. 
 
c)  Dacă valoarea proiectului menționată în Buget nu este fundamentată prin 
activitățile și resursele alocate, se poate aprecia ca bugetul este supradimensionat 
în raport cu rezultatele preconizate a se realiza, atunci se bifează căsuța NU și  
criteriul de eligibilitate nu este îndeplinit.  
 
2. Sunt eligibile activitățile din proiect, în conformitate cu cele specificate în 

cadrul Fișei măsurii din SDL în care se încadrează proiectul? 
Se verifică dacă cheltuielile eligibile propuse sunt cheltuieli aferente acțiunilor 
eligibile prevăzute în Fișa măsurii de servicii din SDL și preluate în Ghidul 
solicitantului elaborat de GAL. 
Dacă în urma verificării se constată că cheltuielile eligibile și neeligibile sunt 
trecute în coloanele corespunzătoare acestora, expertul bifează DA în căsuța 
corespunzătoare, în caz contrar bifează NU și îşi motivează poziţia în linia 
prevăzută în acest scop la rubrica Observații, aceste cheltuieli fiind neeligibile. 
 
3. TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile este corect încadrat în coloana 

cheltuielilor neeligibile/eligibile? 
 
Solicitantul poate încadra valoarea TVA pe coloana cheltuielilor eligibile dacă 
acesta nu poate fi recuperat de la bugetul de stat conform legislației în vigoare/ 
nu este plătitor de TVA (se va verifica bifa din cererea de finanțare). 
 
Dacă solicitantul este plătitor de TVA (se va verifica bifa din cererea de finanțare), 
contravaloarea TVA trebuie încadrată pe coloana cheltuielilor neeligibile. 
 
Expertul bifează ”DA” în cazul în care TVA a fost încadrat corect, conform 
precizărilor de mai sus. În caz contrar, se bifează ”NU”. În cazul în care 
solicitantul nu menționează dacă este sau nu plătitor de TVA,  se consideră TVA-ul 
neeligibil și se bifează ”DA”, menționându-se la rubrica Observații situația 
identificată. 
 
În cazul identificării unor diferențe față de valoarea cheltuielilor eligibile 
purtătoare de TVA, expertul verifică corectitudinea valorii TVA, bifează "DA cu 



 

 

 

diferențe" și va opera modificările în bugetul indicativ, motivându-și decizia la 
rubrica Observații.  
 

VERIFICAREA REZONABILITĂŢII PREŢURILOR 
 
1. Categoria de servicii/bunuri se regasește în Baza de Date? 
Expertul verifică dacă categoria de servicii/bunuri din fundamentarea bugetară se 
regăsește în Baza de date cu prețuri maximale pentru proiecte de servicii, de pe 
site-ul AFIR. Dacă se regăsește, expertul bifează în căsuța corespunzătoare DA, şi 
ataşează un extras din baza de date. 
Dacă categoria de servicii nu se regăsește în Baza de date cu prețuri maximale 
pentru proiectele finanțate prin LEADER, expertul bifează în căsuța 
corespunzătoare NU. 
 
2. Dacă la pct. 4.1. răspunsul este DA, preţurile utilizate sunt în limitele 

prevăzute în  Baza de Date? 
Dacă prețurile sunt în limitele prevăzute în  Baza de Date cu prețuri maximale 
pentru proiectele finanțate prin LEADER, expertul bifează în căsuța 
corespunzătoare DA, suma acceptată de evaluator fiind cea din fundamentarea 
bugetară. Dacă prețurile nu sunt în limitele prevăzute în Baza de Date, expertul 
bifează în căsuța corespunzătoare NU.  
În vederea stabilirii onorariilor experților menționați în cererea de finanțare, 
solicitantul va consulta baza de date cu prețuri de referință pentru servicii de 
formare profesională, aferentă Măsurii 19 LEADER, disponibilă pe site-ul 
www.afir.info. În cadrul acestei liste se regăsesc limitele de preț până la care se 
acceptă alocarea financiară pentru diferite categorii de servicii.  
Astfel, pentru stabilirea onorariului expertului cu atribuții 
organizatorice/expertului non-cheie (asistent manager, experți cu atribuții 
organizatorice/organizare evenimente/financiar-contabile) se va consulta poziția  
,,personal auxiliar“. Pentru stabilirea onorariului expertului formator/experților-
cheie se va consulta poziția ,,expert formator”. 
 
3. Dacă la pct. 4.1 sau 4.2. răspunsul este NU (valorile nu se încadrează în 

limitele admise în baza de date), solicitantul a prezentat câte o ofertă 
conformă fiecare bun sau serviciu a cărui valoare nu depășește 15.000 Euro 
și câte 2 oferte conforme pentru fiecare bun sau serviciu care depășește 
această valoare ?  

Expertul verifică dacă solicitantul a prezentat  câte două oferte conforme pentru 
servicii/bunuri a căror valoare este mai mare de 15.000 euro și o ofertă conformă 
pentru servicii/bunuri care nu depășesc această valoare. 
 
În cazul în care solicitantul nu a prezentat oferta/ofertele conforme nici în urma 
solicitării de informații suplimentare, cheltuielile corespunzătoare devin 
neeligibile; expertul bifează în căsuța corespunzătoare ,,NU”, modifică bugetul 
indicativ în sensul micșorării acestuia cu costurile corespunzatoare și înștiințează 
solicitantul, prin formularul E3.4L - Partea a III-a, asupra modificărilor facute.  



 

 

 

Pentru categoriile de bunuri/servicii care se regăsesc în baza de date și a căror 
valori se încadrează în limitele prevăzute, expertul bifează căsuța ,,NU ESTE 
CAZUL”.  
Ofertele conforme sunt documente obligatorii care trebuie avute în vedere la 
stabilirea rezonabilității prețurilor și trebuie să aibă cel puțin următoarele 
caracteristici: 
- Să fie datate, personalizate și semnate; 
- Să conțină detalierea unor cerinte minimale; 
- Să conţină preţul de achiziţie, defalcat pe categorii de bunuri/servicii. 
În faza de evaluare a cererii de finanțare, baza de date are un rol consultativ. În 
urma analizei ofertelor, dacă acestea corespund cerințelor din proiect iar prețul 
ofertei incluse în buget se regăsește în prețurile ofertate, cu justificări în cazul 
ofertei cu un preț mai mare, expertul acceptă prețurile. 
 
4. Prețurile prevăzute în ofertele anexate sunt rezonabile? 
Se va realiza verificarea rezonabilității prețurilor pentru fiecare ofertă în parte, 
utilizându-se diferite metode de verificare (ex. verificarea de oferte similare pe 
internet sau compararea cu prețurile din alte proiecte similare). Dacă în urma 
verificărilor expertul apreciază că prețurile propuse prin oferte nu sunt rezonabile, 
expertul bifează în căsuța corespunzătoare NU. 
 
VERIFICAREA PLANULUI FINANCIAR 
 

1. Planul financiar este corect completat şi respectă gradul de intervenţie 
publică așa cum este prevăzut în Fișa măsurii din Strategia de Dezvoltare 
Locală? 

Se va verifica respectarea intensității sprijinului și a valorii maxime 
nerambursabile a proiectului, conform prevederilor fișei tehnice a măsurii din SDL.  
În cazul proiectelor care vizează acțiuni de formare profesională și de dobândire 
de competențe, activități demonstrative și acțiuni de informare (art. 14 din Reg. 
(UE) nr. 1305/2013), intensitatea sprijinului poate fi de până la 100%, cu o valoare 
maximă nerambursabilă de 200.000 euro/proiect.  
În cazul proiectelor care vizează scheme de calitate pentru produse agricole și 
alimentare (art. 16 din Reg. (UE) nr. 1305/2013), valoarea maximă a sprijinului 
nerambursabil este de 3.000 euro/exploatație/an. Intensitatea sprijinului pentru 
activitățile de informare și promovare este de maximum 70% din totalul costurilor 
eligibile. 
a) Dacă Planul Financiar este corect completat, expertul bifează căsuța DA. 
b) Dacă Planul financiar nu este corect completat, expertul completează corect 
Planul financiar din Fișa de evaluare generală a proiectului (servicii) E1.2L, bifează 
căsuță NU și motivează poziția în linia prevăzută în acest scop la rubrica 
Observații. Expertul va informa solicitantul de aceste modificări prin intermediul 
formularului E3.4L. 
 

VERIFICAREA CONDIȚIILOR ARTIFICIALE 



 

 

 

1. Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de 
plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor 
măsurii? 

Expertul verifică în cadrul proiectului dacă solicitantul a încercat crearea unor 
condiții artificiale necesare pentru a beneficia de plăți și a obține astfel un avantaj 
care contravine obiectivelor măsurii.  
Dacă din verificarea proiectului rezultă acest lucru pe baza unor aspecte 
justificate atunci expertul bifează în căsuța corespunzătoare DA, iar proiectul va fi 
declarat neeligibil.  
Dacă nu există suspiciuni privind crearea unor condiții artificiale pentru obținerea 
de plăți și avantaje care să contravină obiectivelor măsurii atunci expertul bifează 
în căsuța corespunzatoare NU.  



 

 

 

VERIFICAREA PE TEREN 
 

Nr. 

Crt 
Obiectul analizei / verificarii Expert 

Rezultatul verificarii 

documentare la locul investitiei 

Da Nu 

Nu 

este 

cazul 

Da Nu 

Nu 

este 

cazul 

1 

Solicitantul, prin 

reprezentantul legal sau un 

imputernicit al acestuia,   s-

a prezentat la data, locul si 

ora programata pentru 

inceperea verificarii? 

Expert 1      
 

Expert 2      

 

Expertii vor bifa in coloanele corespunzatoare din tabel;  

2 

Solicitantul a participat 

nemijlocit prin 

reprezentantul legal/ un 

imputernicit al acestuia la 

toate etapele de verificare 

pe teren a Cererii de 

Finantare? 

Expert 1      
 

Expert 2      

 

Expertii vor bifa in coloanele corespunzatoare din tabel;  

3 

Solicitantul a asigurat 

accesul neingradit  la 

obiectivul de investitie? 

Expert 1       

Expert 2       

Expertii vor bifa in coloanele din tabel – daca reprezentantul legal/ un imputernicit al acestuia 
nu permite accesul la obiectivul de investitie, acestia vor bifa in coloana Nu si vor inscrie la 
rubrica Observatii GAL. 

4 

Localizarea/ amplasarea 

proiectului este conforma cu 

cea specificata de solicitant 

in Cererea de Finantare si in 

documentele anexate Cererii 

de Finantare? 

Expert 1      
 

Expert 2       

       

Pentru investitiile noi se verifica existenta terenului pe care va fi amplasata investitia, conform 
Cererii de Finantare si localizarii acesteia. ;  



 

 

 

Pentru investitiile noi se va verifica amplasamentul în concordanţă cu certificatul de urbanism. 
De asemenea se va verifica daca amplasamentul specificat in cererea de finantare este in 
concordanta cu informatiile furnizate in avizele solicitate prin certificatul de urbanism. 
Pentru modernizari se verifica daca amplasarea constructiei existente, care urmeaza sa fie 
modernizata, corespunde cu cea din Cererea de Finantare si din documentele anexate Cererii de 
Finantare. 

5 

Infrastructura existentă 

folosită pentru realizarea 

proiectului (drum de acces 

pe teren proprietate, 

infrastructura rutiera 

interna, utilitati si racorduri) 

corespunde cu descrierea 

dată în cererea de finanţare? 

Expert 1       

Expert 2      

 

Atat pentru modernizare, extindere, renovare cat si pentru investie noua, se verifica pe teren 
daca proiectul are acces la infrastructura de baza (drumuri principale, electricitate, apa, 
canalizare etc.), conform celor specificate in studiul de fezabilitate.    
La rubrica Observatii GAL se vor preciza in mod explicit elementele de infrastructură existente, 

precum şi dacă acestea corespund cu cele descrise în studiul de fezabilitate. 

6 

 Au fost realizate fotografii 

document relevante pentru 

proiect pentru prezentarea 

situatiei existente în ceea ce 

priveşte amplasamentul 

proiectului (investitii noi sau 

modernizare si activele si 

mijloacele fixe prezentate in 

Studiul de fezabilitate) la 

data vizitei pe teren? 

Expert 1      

 

Expert 2      

 

Expertii trebuie sa realizeze fotografii document relevante pentru proiect (teren, cai de acces, 
utilaje, remiza unde depoziteaza utilajele pentru care trebuie sa aiba autorizatie de mediu). 
Acestea sunt obligatoriu de facut si vor fi atasate Fisei de verificare. 

Cele observate în cursul verificării pe teren corespund cu Cererea de finanţare? 

DA   NU NU ESTE CAZUL  

(Se vor analiza raspunsurile la  Sectiunile 1 si 2 si functie de rezultatul acestora se va bifa si 

contrabifa de expertii verificatori Concluzia verificarii pe teren.) 

Observaţiile GAL*: 

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

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

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



 

 

 

* vor fi mentionate la rubrica „Observatiile GAL” toate aspectele neclare intampinate la 

studierea documentatiei in birou si efectuarea verificarii pe teren si orice alte constatari ale 

expertilor care pot afecta implementarea proiectuluI. 

VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECȚIE 
 

 
CRITERII DE SELECȚIE 

PUNCTAJ 
POSIBIL 

DOCUMENTE VERIFICATE 
PUNCTAJUL 
PROIECTULUI 

1. 1 Principiul temelor prioritare SDL 
Maximum 
35 de 
puncte 

Proiectele care îndeplinesc 
mai multe dintre aceste 
criterii, vor fi punctați o 
singură dată, conform 
activității majoritare valoric 
din proiect. 

 

Se verifică: Cererea de 
finanțare 

 

2.  

1.1. Proiecte de branding teritorial 

Proiecte care propun activități specifice de 

branding teritorial în vederea elaborării unei 

strategii de marketing pentru teritoriul 

acoperit de parteneriat astfel încât toate 

sectoarele identificate în zonă să beneficieze 

de o promovare adecvată, eficientă și 

orientată către consumatori, contribuind 

astfel la creșterea valorii adăugate a serviciilor 

și produselor locale, respectiv la atractivitatea 

teritoriului (studii de piață, elaborare plan de 

marketing, realizare site de promovare, 

campanii/evenimente de promovare 

teritorială, identificarea produselor/serviciilor 

locale, etc.) 

Proiectele finanțate vor avea în vedere 

consultarea tuturor actorilor din zona (ONG-

uri, instituții, societăți, persoane fizice 

relevante), astfel încât în urma realizării 

brandului, acesta să fie asumat de tot 

teritoriul. 

Proiectul va avea obligatoriu următoarele 

componente: 

- Studiu etnografic 

- Studiu de marketing, cercetare de 

piață 

- Consultarea actorilor relevanți din 

teritoriu 

35 

 



 
 
 

 
 

 
 

- Evaluarea/testarea variantelor 

- Înregistrare brand 

1.2. Proiecte care vizează punerea în valoare a 

activităților meșteșugărești 
35  

1.3. Proiecte care prevăd activități legate de 

ecoturism 
35 

 

1.4. Proiecte care abordează teme de 

protecția mediului 
15  

1.5. Proiecte cu tematici multiculturale 15  

1.6. Proiecte educative sau cu componente 

educative 
5  

3. 2 
Proiecte cu acțiuni de incluziune socială 

5 
Se verifica Cererea de 

finanțare 

 

4. 3 

Proiecte multianuale sau cu activități 

repetitive 

20 

Proiecte care prevâd 

activități care se repetă la un 

anumit interval de timp cu 

sau fără schimbarea 

grupurilor 

țintă/participanților. 

Se verifică: Cererea de 

finanțare 

 

4 

Proiecte dezvoltate în parteneriat 

5 

Proiecte care vor fi 

implementate de un 

parteneriat format din două 

sau mai multe entități care se 

încadrează în categoria de 

beneficiari eligibili ai Măsurii 

M2/6B 

Se verifică: Cererea de 

finanțare 

0 

 
    

 

Proiecte care prevăd acțiuni inovative  

 
15 

- Proiecte care propun 

activități/evenimente/acț

iuni noi (care nu au mai 

fost 

organizate/desfășurate 

anterior în teritoriul GAL 

 



 
 
 

 
 

 
 

Someș Transilvan). 

- Proiecte care propun 

activități/evenimente/acț

iuni desfășurate anterior, 

într-o abordare nouă. 

Se verifică: Cererea de 

finanțare 

 

Numărul de participanți asumați printr-un 

proiect 

Minimum 100 de partcipanți/proiect – 5 p  

Minimum 200 de partcipanți/proiect – 10 p 

Minimum 400 de partcipanți/proiect – 20 p 

Max. 20 

Se verifică: Cererea de 

finanțare 

 

TOTAL 100   

 

❖ Punctajul minim admis la finanțare este de 45 puncte. 

 

❖ Departajarea proiectelor cu același punctaj: 

Selecţia proiectelor se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie în cadrul alocării 

disponibile pentru sesiunea de selecție, iar pentru proiectele cu același punctaj, departajarea se 

va face în ordinea următoarelor priorități: 

1. Proiecte de branding teritorial 

NU     DA   

2. Proiecte care vizează punerea în valoare a activităților meșteșugărești 

NU     DA   

3. Proiecte care prevăd activități legate de ecoturism  

NU     DA   

4. Proiecte multianuale sau cu activități repetitive 

NU     DA   

În cazul proiectelor cu același punctaj și aceeași prioritate, departajarea acestora se va face în 

ordinea descrescătoare a numărului de participanți asumați prin proiect. 

 

NUMĂR PARTICIPANȚI ASUMAȚI: .......-........ 

 
 
 
 

Observatii: 

Se detaliază: 



 
 
 

 
 

 
 

- pentru fiecare criteriu de eligibilitate care nu a fost îndeplinit, motivul neeligibilităţii, dacă este cazul,  
- motivul reducerii valorii eligibile, a valorii publice sau a intensităţii sprijinului, dacă este cazul, 
- motivul neeligibilităţii din punct de vedere al verificării pe teren, dacă este cazul. 
.................................................................................................................................

....                        

 
 
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/

