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aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului 
general pentru obiecte de investiţii şi lucrări de intervenţii. 
Pentru proiectele demarate din alte fonduri și nefinalizate, în completarea documentelor 
solicitate la punctul 1, solicitantul trebuie să depună un raport de expertiză tehnico-economică 
din care să reiasă stadiul investiţiei, indicând componentele/acţiunile din proiect deja realizate, 
componentele/acţiunilepentru care nu mai există finantare din alte surse. 
1.2 Memoriul justificativ (în cazul achiziţiilor de dotări, echipamente etc. aferente tipurilor de 
acţiuni eligibile/investiţii). 
2. Certificat de Urbanism, valabil la data depunerii Cererii de Finanţare, eliberată în condiţiile 
Legii 50/1991, modificată, completată şi republicată, privind autorizarea executării lucrărilor 
de construcţii. 
3.1 Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei, întocmit conform legislaţiei 
învigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotărâre a 
Guvernului şipublicat în Monitorul Oficial al României (copie după Monitorul Oficial) 
și  
3.2 în situaţia în care în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public, investițiile care 
fac obiectul proiectului, nu sunt incluse în domeniul public sau sunt incluse într‐o poziţie 
globală, solicitantul trebuie să prezinte:Hotărârea/ Hotărârile consiliului local privind 
aprobarea modificărilor şi/sau completărilor lainventar în sensul includerii în domeniul public 
sau detalierii poziţiei globale existente, cu respectareaprevederilor Art. 115 alin. (7) din Legea 
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completărileulterioare, a administraţiei publice 
locale, adică să fi fost supusă controlului de legalitate al Prefectului,în condiţiile legii (este 
suficientă prezentarea adresei de înaintare către instituţia prefectului pentrucontrolul de 
legalitate), 
Sau 
3.3 Avizul administratorului terenului aparţinând domeniului public, altul decat cel 
administrat de primărie (dacă este cazul). 
3.4 Documente doveditoare ale dreptului de proprietate/ dreptul de uz, uzufruct, superficie, 
servitute/contract de concesiune/delegare a administrării bunului imobil, valabil pentru o 
perioadă de celpuțin 10 ani de la data depunerii Cerere de Finantare în cazul ONG; 
4. Declarația pe propria răspundere că va obține și depune documentaţia de la ANPM înainte 
de semnarea Contractului de Finanțare. 
5.1 Hotărârea/Hotărârile Consiliului Local pentru implementarea proiectului cu referire la 
următoarele puncte (obligatorii): 

➢ necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiţiei; 
➢ lucrările vor fi prevăzute în bugetul/ ele local/ e sau proprii pentru perioada de realizare 

a investiţiei; 
➢ angajamentul că proiectul nu va fi generator de venit; 
➢ angajamentul de a asigura mentenanța investitiei, pe o perioadă de minimum 5 ani, de 

la data ultimei plăți;  
➢ asigurarea sustenabilității investiției prin operaționalizarea infrastructurii. Beneficiarii 

măsurilor de finanțare a infrastructurii sociale trebuie să asigure sustenabilitatea 
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proiectelor din surse proprii sau prin obținerea finanțării în cadrul Axei 5 POCU, prin 
depunerea unui proiect distinct cu respectarea condițiilor specifice POCU. 

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

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

➢ numărul de locuitori /populația netă care beneficiază de servicii/infrastructură 
îmbunătățită; 

➢ detalierea activităţilor sociale/culturale desfășurate în ultimele 12 luni, anterioare datei 
depunerii Cererii de finanţare, dacă este cazul; 

➢ angajamentul de asigurare a cofinanțării, dacă este cazul. 
5.2 Hotărârea Adunării Generale pentru implementarea proiectului specific fiecărei categorii 
desolicitanți (ONG), pentru implementarea proiectului cu referire la următoarele 
puncte(obligatorii): 

➢ necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiţiei; 
➢ lucrările vor fi prevăzute în bugetul/ ele local/ e sau proprii pentru perioada de realizare 

a investiţiei; 
➢ angajamentul că proiectul nu va fi generator de venit; 
➢ angajamentul de a asigura mentenanța investitiei, pe o perioadă de minimum 5 ani, de 

la data ultimei plăți;  
➢ asigurarea sustenabilității investiției prin operaționalizarea infrastructurii. Beneficiarii 

măsurilor de finanțare a infrastructurii sociale trebuie să asigure sustenabilitatea 
proiectelor din surse proprii sau prin obținerea finanțării în cadrul Axei 5 POCU, prin 
depunerea unui proiect distinct cu respectarea condițiilor specifice POCU. 

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

➢ nominalizarea şi delegarea reprezentantului legal al solicitantului pentru relaţia cu AFIR 

în derularea proiectului; 

➢ numărul de locuitori /Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructură 

îmbunătățită; 

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

depunerii Cererii de finanţare, dacă este cazul; 

➢ angajamentul de asigurare a cofinanțării, dacă este cazul. 

Anexa 8 - Modelul de hotarare este orientativ! 
6.1 Certificatul de înregistrare fiscală 
6.2 Încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, rămasă definitivă / 
Certificat de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, solicitat doar pentru ONG i.  
6.2.1 Actul de înfiinţare şi statutul ONG 
6.2.2 Acte de înființare și funcționare a furnizorului de servicii sociale(dacă e cazul) 
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7. Document de la bancă/ trezorerie cu datele de identificare ale băncii/trezoreriei şi ale 
contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa băncii/trezoreriei, codul IBAN al contului 
în care se derulează operaţiunile cu AFIR). 
8. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant (va 
cuprinde 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 2002 pentru aceleaşi tipuri de investiţii. 
9.1. Notificare privind conformitatea proiectului cu condiţiile de igienă şi sănătate publică, 
sau 
9.2 Notificare că investiţia nu face obiectul evaluării condiţiilor de igienă și sănătate publică, 
dacă este cazul. 
10. Notificare, care sa certifice conformitatea proiectului cu legislația în vigoare pentru 
domeniul sanitar veterinar și ca prin realizarea investiției în conformitate cu proiectul verificat 
de DSVSA județeană, construcția va fi în concordanță cu legislația în vigoare pentru domeniul 
sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor, dacă este cazul. 
11. Extrasul din strategie, din care rezultă că investiția este în corelare cu orice strategie de 
dezvoltare regională/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții precum şi copia 
hotărârii de aprobare a strategiei. 
12. Raport de activitate pentru ultimul an de funcționare  al Autorității publice locale care are 
în cadrul/subordinea acesteia structuri specializate de furnizare a sevicii sociale sau /al 
furnizorului de servicii (partener)din care să rezulte o serie de activităţi cu caracter social 
desfășurate, anterioare datei depunerii Cererii de Finanţare(dacă e cazul). 
13. Copie Document de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului. 
14. Declarație pe proprie răspundere pentru solicitanții înregistrați în registrul debitorilor 
AFIR atât pentru programul SAPARD cât și pentru FEADR că achită integral datoria față de AFIR, 
inclusiv dobânzileși majorările de întârziere până la semnarea Contractului de Finanțare 
(Cererea de finanțare, litera F.Declarație pe propria răspundere a solicitantului- punctul 13). 
15. Copia Certificatului de acreditare emis de Ministerul Muncii si Justiției Sociale al 
furnizorului de servicii sociale; 
16. Contract de parteneriat (Anexa 10), ca ex. între APL și furnizorul de servicii sociale (doar în 
cazul în care APL aplică în parteneriat). Contractul de parteneriat va trebui să prevadă cel puțin 
următoarele puncte obligatorii:  

I. Obiectul contractului; 
- Beneficiarii proiectului ; 
-  Obiectivele proiectului ; 
- Locul de desfăşurare a proiectului; 
II. Principiile de bază  ale parteneriatului; 
III. Durata 

17. HCL/HAG privind aprobarea contractului de parteneriat, ca ex. situția în care APL/ONG  
aplică în parteneriat. 
18. Declarația pe propria răspundere a solicitantului privind asigurarea sustenabilității 
investiției prin operaționalizarea infrastructurii (Anexa 11) 
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19. Declarație pe propria răspundere privind raportarea către GAL.(Anexa 9) 
20. Adresă emisă Institutul Național de Statistică sau alte instituții 
21. Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 12) 
Alte documente justificative (se vor specifica de către solicitant, după caz). 
 
Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul în vederea punctării 
criteriilor de selecție: 
 
1 Principiul promovării parteneriatului public –  10 puncte 

➢ Contract de parteneriat 
➢ Acte juridice de înființare și funcționare specific fiecărie categorii de solicitanți 
➢ Studiu de fezabilitate/ Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Intervenții/ Memoriu 

Justificativ (doar în cazul achizițiilor simple și dotărilor care nu presupun montaj) 
întocmite conform legislaţiei în vigoare 

➢ Dovada acreditării pentru furnizarea de servicii sociale 
 

2. Principiul relevanței proiectului – 15 puncte 
Studiu de fezabilitate/ Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Intervenții/ Memoriu 

Justificativ (doar în cazul achizițiilor simple și dotărilor care nu presupun montaj)/ Analiza cost 
beneficiu întocmite conform legislaţiei în vigoare 

 
3. Principiul adresabilității – max 35 puncte 

➢ Anexa 7 Rezultate finale recensământ populație 2011 
➢ Adresă emisă de Institutul Național de Statitică sau alte instituții 
➢ Studiu de fezabilitate/ Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Intervenții/ Memoriu 

Justificativ (doar în cazul achizițiilor simple și dotărilor care nu presupun montaj) 
 

4. Principiul creării și menținerii de locuri de muncă – max 10 puncte 
➢ Studiu de fezabilitate/ Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Intervenții/ Memoriu 

Justificativ (doar în cazul achizițiilor simple și dotărilor care nu presupun montaj) 
întocmite conform legislaţiei în vigoare 

➢ Cererea de Finanțare 
 

5. Principiul sustenabilității – 20 puncte 
➢ Hotărârea Consiliului Local și /sau Hotărârea Adunării Generale a ONG/ document 

echivalent specific fiecărei categorii de solicitant; 
➢ Declarația pe propria răspundere a solicitantului privind asigurarea sustenabilității 

investiției prin operaționalizarea infrastructurii; 
➢ Contractul de parteneriat între APL și furnizorul de servicii sociale (doar în cazul în care 

APL aplică în parteneriat) care va trebui să prevadă cel puțin următoarele puncte 
obligatorii: 

-Obiectul contractului; 
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-Beneficiarii proiectului ; 
-Obiectivele proiectului ; 
-Locul de desfăşurare a proiectului; 
-Principiile de bază  ale parteneriatului; 
-Durata 
➢ Studiu de fezabilitate/ Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Intervenții/ Memoriu 

Justificativ (doar în cazul achizițiilor simple și dotărilor care nu presupun montaj) 
întocmite conform legislaţiei în vigoare 
 

6. Principiul utilizării surselor de energie regenerabilă – 10 puncte 
➢ Studiu de fezabilitate/ Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Intervenții/ Memoriu 

Justificativ (doar în cazul achizițiilor simple și dotărilor care nu presupun montaj) 
întocmite conform legislaţiei în vigoare 
 

Cerințele de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv metodologia 
de verificare a acestora 
 
EG1. Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili: 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Fișa Măsurii 6.4 din SDL 
 
Documente comune: 
Certificat de înregistrare 
fiscală, Punctul/ punctele 
de lucru, după caz ale 
solicitantului, trebuie să fie 
situate în teritoriul GAL, 
investiția realizându-se în 
teritoriul GAL;  
Declarația pe proprie 
răspundere a solicitantului 
privind datoriile fiscale 
restante;  
 
Documente de înființare 
specifice categoriei de 
beneficiari: 
În cazul comunelor, nu se 
verifică niciun document 
În cazul ONG: actul de 
înfiinţare şi statutul, 
încheiere privind înscrierea 
în registrul asociaţiilor şi 
fundaţiilor, rămasă 

Se verifică dacă informaţiile menţionate în paragraful A2. B1.1 si B1.2 al 
Cererii de finanţare corespund cu cele menţionate în documente: 
numele solicitantului, statutul şi CIF/ CUI. 
Se verifică conformitatea informatiilor mentionate la punctul A2, B1.1 si 
B1.2 din Cererea de finanțare cu informațiile din documentele 
prezentate. 
Pentru proiectele de infrastructură socială: 
Furnizori de servicii sociale pot fi: 
1. Furnizori publici de servicii sociale: 
- structurile specializate din cadrul/ subordinea autorităţilor 
administraţiei publice locale şi autorităţile executive din unităţile 
administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună, oraş, municipiu; 
- autorităţile administraţiei publice centrale ori alte instituţii aflate în 
subordinea sau coordonarea acestora, care au stabilite prin lege 
atribuţii privind acordarea de servicii sociale pentru anumite categorii 
de beneficiari; 
- unităţile sanitare, unităţile de învăţământ şi alte instituţii publice care 
dezvoltă, la nivel comunitar, servicii sociale integrate. 
 
2. Furnizorii privati de servicii sociale: 
- organizațiile neguvernamentale, respectiv asociatiile si fundatiile, 
inclusiv GAL; 
- cultele recunoscute de lege;  
- filialele si sucursalele asociatiilor si fundatiilor internationale 
recunoscute în conformitate cu legislatia în vigoare; 
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definitivă/ Certificat de 
înregistrare în registrul 
asociaţiilor şi fundaţiilor, 
actele doveditoare ale 
sediului 
 
În cazul persoanelor 
juridice de drept privat cu 
scop patrimonial: Extrasul 
de informații de la registrul 
comerțului emis la data 
cererii de finanțare, 
Certificatul de înregistrare 
fiscală 
În cazul formelor 
asociative: 
Hotărâre judecătorească 
privind înregistrarea 
persoanei juridice pentru 
forme asociative 
constituite conform Legii 
1/2000;  
 
Certificatul de înregistrare 
în registrul comerțului/ 
Statutul asociației (formei 
asociative) în 
cazul în care aceasta nu 
este înregistrată la ONRC,  
-Declaratia pe propria 
răspundere de la secțiunea 
F a cererii de finanţare. 
Documente specifice 
tipului de proiect și 
categoriei de beneficiar 

- persoanele fizice autorizate în conditiile legii; 
- operatorii economici cu scop lucrativ, pentru toate categoriile de 
servicii sociale organizate în condiţiile legii, cu excepţia celor prevăzute 
în Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, la art. 73 alin. (2) lit. a) şi c), 
la art. 77 şi 78, precum şi a celor prevăzute la art. 83. 
 
3. Autoritatea publică locală (APL), în parteneriat cu un furnizor de 
servicii sociale: 
 
Documente Verificate:  
- Certificat de acreditare emis de Ministerul Muncii si Justiției 
Sociale al furnizorului de servicii sociale 
- Dovada existenței în teritoriul GAL a sediului/ filialei/ sucursalei/ 
punctului de lucru al solicitantului 
- Actele juridice de înființare și funcționare specifice fiecărei 
categorii de solicitanți 
- Contract de parteneriat între APL și furnizorul de servicii sociale 
(doar în cazul în care APL aplică în parteneriat) 

Dacă în urma verificării documentelor reiese că solicitantul se încadrează în categoria solicitanţilor 

eligibili, expertul bifează căsuţa corespunzătoare solicitantului şi căsuţa DA.   

În cazul în care solicitantul nu se încadrează în categoria solicitanţilor eligibili, expertul bifează căsuţa 

NU, motivează poziţia lui în liniile prevăzute în acest scop larubrica Observaţii, iar Cererea de Finanţare 

va fi declarată neeligibilă. Cu toate acestea, se continuă evaluarea tuturor criteriilor de eligibilitate 

pentru ca la final, solicitantul să fie înştiinţat de toate condiţiile neîndeplinite (dacă este cazul). 
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EG2  Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată. 

 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR 
PREZENTATE 

Declarația pe propria răspundere F din 

Cererea de Finanţare. 

 

Răspunsul Adresei transmise de GAL 

către AFIR 

Expertul verifică Declarația F a Cererii de Finanţare - declaraţie 

pe proprie răspundere a solicitantului prin bifarea căsuţei 

corespunzătoare și în baza informațiilor transmise de către AFIR 

în urma adresei înaintate de GAL. 

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că solicitantul nu este în insolvenţă sau în incapacitate de 

plată, expertul bifează căsuţa din coloana DA din fişa de verificare. În caz contrar, expertul bifează căsuţa 

din coloana NU şi motivează poziţia lui în rubrica „Observaţii”, criteriul de eligibilitate nefiind îndeplinit. 

EG3 Investiția trebuie să se încadreze în  cel puțin una din acțiunile  eligibile prevăzute prin 

măsură. 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRULDOCUMENTELOR PREZENTATE 

Fișa măsurii M .6.4 din SDL 

Studiul de Fezabilitate/ Documentatia de 

Avizare a Lucrarilor de Intervenții/ 

Memoriu Justificativ (doar în cazul 

achizițiilor simple și dotărilor care nu 

presupun montaj) întocmite conform 

legislaţiei în vigoare  

 

Certificatul de Urbanism, după caz 

Expertul verifică în baza informaţiilor din Cererea de Finanţare şi 

SF/DALI/Memoriul justificativ corelate cu Fișa și Ghidul Măsurii M. 

6.4/6B dacăinvestițiase încadrează în  cel puțin una din acțiunile  

eligibile prevăzute prin măsură. 

În urma verificării efectuate în conformitate cu precizările din coloana “puncte de verificat”, se va bifa 

căsuţa corespunzătoare categoriei reprezentată de solicitant şi caseta “DA” pentru verificare. În caz 

contrar se va bifa “NU”, cererea fiind declarată neeligibilă. 

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că Proiectul se încadrează în priorităţile propuse prin 

documentaţia de urbanism (PUG/PUZ/PUD/PATJ), adică este completat corect, expertul bifează căsuţa 

din coloana DA din fişa de verificare. În caz contrar, expertul bifează căsuţa din coloana NU şi motivează 

poziţia lui în rubrica „Observaţii”, criteriul de eligibilitate nefiind îndeplinit. 
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EG4. Investiţia să se realizeze în teritoriul acoperit de GAL  

DOCUMENTE PREZENTATE 
 

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRULDOCUMENTELOR PREZENTATE 

Studiile de Fezabilitate/Documentațiile de 

Avizare pentru Lucrări de  Intervenții, 

Memoriu Justificativ.  

 

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) și în situaţia în care, în 

Inventarul bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public, investițiile care fac 

obiectul proiectului, nu sunt incluse în 

domeniul public sau sunt incluse într‐o 

poziţie globală, solicitantul trebuie să 

prezinte 

și 

Hotărârea Consiliului Local privind 

aprobarea modificărilor şi/sau 

completărilor la inventar în sensul 

includerii în domeniul public sau detalierii 

poziției globale existente sau clasificării în 

drumuri publice a unor drumuri 

neclasificate sau schimbării categoriei de 

drum public (din categoria funcțională a 

drumurilor de interes județean în categoria 

funcțională a drumurilor de interes local), 

cu respectarea prevederilor art. 115 alin (7) 

din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, în privinţa 

supunerii acesteia controlului de legalitate 

al prefectului, în condiţiile legii (este 

suficientă prezentarea adresei de înaintare 

Se va verifica dacă investiția se realizeză la nivel de comună din 

teritoriul GAL, respectiv în satele componente în baza 

documentelor prezentate de solicitant. 
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Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că solicitanții fac dovada proprietății/administrării 

expertul bifează căsuţa din coloana DA din fişa de verificare. În caz contrar, expertul bifează căsuţa din 

coloana NU şi motivează poziţia lui în rubrica „Observaţii” din fişa de evaluare generală a proiectului, 

proiectul fiind neeligibil. 

EG5 În cadrul acestei măsuri se finanțează strict investiții de tip “hard” în infrastructura 

socială 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL  
DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Fișa măsurii 6.4 din SDL 
Studiul de Fezabilitate/ 
Documentatia de Avizare a 
Lucrarilor de Intervenții/ Memoriu 
Justificativ (doar în cazul 
achizițiilor simple și dotărilor care 
nu presupun montaj) întocmite 
conform legislaţiei în vigoare 
Certificatul de Urbanism, după 
caz. 

Expertul verifică în baza informaţiilor din Cererea de Finanţare şi 
SF/DALI/Memoriul justificativ dacăinvestiția este de tip ,,hard” : 
infrastructură, construcții, etc.  cu precizarea că nu se finanțează 
infrastructuri de tip rezidențial (cu cazare). 
Având în vedere faptul că investițiile acestea trebuie să fie 
însoțite de alte măsuri de tip “soft” care să ducă la integrarea 
grupului vulnerabil, trebuie detaliat clar modul în care grupul 
vulnerabil pentru care se face investiția de tip “hard” beneficiază 
și de investițiile de tip “soft” și cum acestea din urmă contribuie 
la integrarea lor socială. 

 

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că investiția este de tip hard, se va bifa caseta 
“DA” pentru verificare. În caz contrar, expertul bifează casuţa din coloana NU şi motivează 
poziţia în rubrica „Observaţii”, criteriul de eligibilitate nefiind îndeplinit. 

către Instituţia Prefectului, pentru controlul 

de legalitate, în condițiile legii). 

sau 

avizul administratorului terenului 

aparţinând domeniului public, altul decat 

cel administrat de Comună (dacă este 

cazul) 

sau 

Documente doveditoare ale dreptului de 

proprietate/ dreptul de uz, uzufruct, 

superficie, servitute/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. 
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Dacă verificarea documentului confirmă faptul că Proiectul se încadrează în priorităţile propuse 
prin documentaţia de urbanism (PUG/PUZ/PUD/PATJ), adică este completat corect, expertul 
bifează căsuţa din coloana DA din fişa de verificare. În caz contrar, expertul bifează căsuţa din 
coloana NU şi motivează poziţia lui în rubrica „Observaţii”, criteriul de eligibilitate nefiind 
îndeplinit. 

EG6 Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltare locală şi/sau regională 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE 
 

- Extrasul din strategie din care rezultă că 

investiţia este în corelare custrategia de 

dezvoltare localăşi/sau 

regionalăaprobată. 

- copia hotărârii de aprobare a Strategiei. 

 Expertul verifică dacă din Extrasul din Strategie rezultă faptul că 

investiţia este în corelare cu strategia de dezvoltare locală şi/sau 

regională aprobată aprobată, precum şi copia hotărârii de 

aprobare a Strategiei. 

 

 

Dacă în urma verificării documentelor reiese faptul că investiția se încadrează înstrategia de dezvoltare 

locală şi/sau regională aprobatăaprobată, expertul bifează căsuţa DA. 

Dacă în urma verificării documentelor reiese faptul că investiţia nu se încadrează în strategia de 

dezvoltare locală şi/sau regională aprobatăaprobată, expertul bifează căsuţa NU, motivează poziţia lui în 

liniile prevăzute în acest scop la rubrica Observaţii, iar Cererea de Finanţare va fi declarată neeligibilă. 

EG7  Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă 

de minim 5 ani, de la ultima plată 

DOCUMENTE PREZENTATE 
 

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Hotărârea Consiliului Local și 
/sau Hotărârea Adunării 
Generale a ONG/ document 
echivalent specific fiecărei 
categorii de solicitant;  
Declarația pe propria 
răspundere a solicitantului 
privind asigurarea 
sustenabilității investiției prin 
operaționalizarea 
infrastructurii;  
Contractul de parteneriat 
între APL și furnizorul de 
servicii sociale (doar în cazul în 
care APL aplică în parteneriat);  
HCL și /sau HAG privind 

Expertul verifică următoarele puncte în funcție de tipul de solicitant: 

• Declarația pe propria răspundere a solicitantului privind 
asigurarea sustenabilității investiției prin operaționalizarea 
infrastructurii;  
Și/sau 

• Contractul de parteneriat între APL și furnizorul de servicii 
sociale (doar în cazul în care APL aplică în parteneriat);  
Și/sau 

• HCL și /sau HAG privind aprobarea contractului de 
parteneriat. 
Și 

• Hotărârea Consiliului Local și /sau Hotărârea Adunării 
Generale a ONG, cu referire la următoarele puncte 
(obligatorii): 

- necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al 
investiţiei; 
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aprobarea contractului de 
parteneriat. 

- lucrările vor fi prevăzute în bugetul/ ele local/ e sau proprii 
pentru perioada de realizare a investiţiei; 
- angajamentul că proiectul nu va fi generator de venit; 
- angajamentul de a asigura mentenanța investitiei, pe o 
perioadă de minimum 5 ani, de la data ultimei plăți;  
- asigurarea sustenabilității investiției prin operaționalizarea 
infrastructurii. Beneficiarii măsurilor de finanțare a infrastructurii 
sociale trebuie să asigure sustenabilitatea proiectelor din surse 
proprii sau prin obținerea finanțării în cadrul Axei 5 POCU, prin 
depunerea unui proiect distinct cu respectarea condițiilor specifice 
POCU. 
- caracteristici tehnice ale investiției/investițiilor propuse 
(lungimi, arii, volume, capacităţi etc.); 
- nominalizarea şi delegarea reprezentantului legal al 
solicitantului pentru relaţia cu AFIR în derularea proiectului; 
- numărul de locuitori /Populația netă care beneficiază de 
servicii/infrastructură îmbunătățită; 
- detalierea activităţilor sociale/culturale desfășurate în 
ultimele 12 luni, anterioare datei depunerii Cererii de finanţare, dacă 
este cazul; 
- angajamentul de asigurare a cofinanțării, dacă este cazul. 

 

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că proiectul are Hotărârea Consiliului Local/ Hotărârile 

Consiliilor Locale sau Actul/ Hotărârea organului de decizie și/sau Declarația pe propria răspundere a 

solicitantului privind asigurarea sustenabilității investiției, cu punctele obligatorii menționate pentru 

realizarea investiţiei, expertul bifează căsuţa din coloana DA din fişa de verificare. În caz contrar, 

expertul bifează căsuţa din coloana NU şi motivează poziţia lui în rubrica „Observaţii” din fişa de 

evaluare generală a proiectului, criteriul de eligibilitate nefiind îndeplinit. 

EG8 Solicitantul investiţiilor trebuie să facă dovada proprietății terenului/ administrării în 

cazul domeniului public al statului 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE 
 

Studiul de 
Fezabilitate/Documentatia de 
avizare pentru Lucrari de 
Interventii/Memoriu 
Justificativ 
si 
Inventarul bunurilor ce aparţin 
domeniului public al 
comunei/comunelor, întocmit 
conform legislaţiei în vigoare 

Expertul verifică dacă terenul pe care se amplasează proiectul este 
înregistrat în domeniul public. În situaţia în care în inventarul 
publicat în Monitorul Oficial al României drumurile sau terenurile 
care fac obiectul proiectului nu sunt incluse în domeniul public, sunt 
incluse într-o poziţie globală sau nu sunt clasificate, expertul verifică 
legalitatea modificărilor/completărilor efectuate şi dacă prin acestea 
se dovedeşte că terenul sau drumurile care fac obiectul proiectului 
aparţin domeniului public. 
 
În cazul proiectelor privind infrastructura socială, expertul verifică 
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privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia, 
atestat prin Hotărâre a 
Guvernului şi publicat în 
Monitorul Oficial al României 
(copie după Monitorul Oficial) 
și 
În situaţia în care în Inventarul 
bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public drumurile 
care fac obiectul proiectului 
nu sunt incluse în domeniul 
public sau sunt incluse într-o 
poziţie globală sau nu sunt 
clasificate, solicitantul trebuie 
să prezinte 
Hotărârea/hotararile 
consiliului local privind 
aprobarea modificărilor şi / 
sau completărilor la inventar 
în sensul includerii în 
domeniul public sau detalierii 
poziţiei 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, 
în privinţa supunerii acesteia  
controlului de legalitate al 
Prefectului, în condiţiile legii 
(este suficientă prezentarea 
adresei de înaintare către 
instituţia prefectului pentru 
controlul de legalitate). 
sau 
avizul administratorului 
terenului aparţinând 
domeniului public, altul decat 
cel administrat de primarie 
(dacă este cazul) 
 
Pentru ONG-uri 
Documente doveditoare de 

dacă terenul pe care se amplasează proiectul este înregistrat în 
domeniul public şi este în afara incintei şcolilor din mediul rural. 
Dacă în inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al 
comunei, publicat în Monitorul oficial al României, terenurile care 
fac obiectul proiectului nu sunt incluse în domeniul public, sau sunt 
incluse într-o poziţie globală, expertul va ţine cont de   Hotărârea 
Consiliului Local privind aprobarea modificărilor şi/sau completărilor 
la inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii 
poziției globale existente, Nu este necesară prezentarea extrasului 
de carte funciară privind intabularea terenului în faza de 
evaluare/selectare, acesta fiind obligatoriu de prezentat la ultima 
cerere de plată.   
În cazul solicitanţilor publici care realizeaza investiţii de 
infrastructură şi pe alte terenuri publice ce nu aparţin solicitantului, 
ci altei unităţi administrativ teritoriale, se verifică în plus, dacă 
acesta şi-a dat acordul pentru realizarea investiţiei.  
Pentru ONG expertul verifică  actul de proprietate iar în cazul 
Contractului de concesiune/delegare a administrării bunului imobil 
perioada de delegare a administrarii bunului imobil (minim 10 ani). 
Pentru ONG-uri, se verifica dacă actul de proprietate sau contractul 
de concesiune asupra clădirii/terenului care face/fac obiectul cererii 
de finanţare, certifică dreptul de proprietate/folosinţă asupra 
acestora (minim10 ani). 
În cazul contractelor de concesiune se verifică adresa emisă de 
concendent din care să reiasă situaţia privind respectarea clauzelor 
contractuale, realizarea investiţiilor prevăzute în contract şi alte 
clauze. În cazul în care solicitantul nu şi-a respectat obligaţiile 
contractuale sau nu deţine drept de folosinţă asupra imobilului 
concesionat inclusiv pe perioada de monitorizare, criteriul nu este 
indeplinit. 
De asemenea expertul verifică dacă investiția se realizeză la nivel de 
comună, respectiv în satele componente. 
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către ONG-uri privind dreptul 
de proprietate / dreptul de uz, 
uzufruct, superficie, servitute 
/administrare pe o perioadă 
de 10 ani, asupra bunurilor 
imobile la care se vor efectua 
lucrări, conform cererii de 
finanţare. 

Dacă verificarea documentelor confirmă apartenenţa la domeniul public,  expertul bifează 
căsuţa din coloana DA din fişa de verificare.  În caz contrar,expertul bifează căsuţa din coloana 
NU şi motivează poziţia lui în rubrica „Observaţii” din fişa de evaluare a proiectului, proiectul 
fiind neeligibil.   

EG9 Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al 

acesteia 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE 
 

Hotărârea Consiliului  Local 
și/ sau Hotărârea Adunării 
Generale a ONG/ document 
echivalent specific fiecărei 
categorii de solicitant. 
Studiul de Fezabilitate/ 
Documentatia de Avizare a 
Lucrarilor de Intervenții/ 
Memoriu Justificativ (doar în 
cazul achizițiilor simple și 
dotărilor care nu presupun 
montaj) întocmite conform 
legislaţiei în vigoare. 

Se vor verifica Studiul de Fezabilitate/ Documentatia de Avizare a 
Lucrarilor de Intervenții/ Memoriu Justificativ (doar în cazul 
achizițiilor simple și dotărilor care nu presupun montaj) întocmite 
conform legislaţiei în vigoare și  
Hotărârea Consiliului Local și /sau Hotărârea Adunării Generale a 
ONG, cu referire la următoarele puncte (obligatorii): 
- necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al 
investiţiei; 
- lucrările vor fi prevăzute în bugetul/ ele local/ e sau proprii 
pentru perioada de realizare a investiţiei; 
- angajamentul că proiectul nu va fi generator de venit; 
- angajamentul de a asigura mentenanța investitiei, pe o 
perioadă de minimum 5 ani, de la data ultimei plăți;  
- asigurarea sustenabilității investiției prin operaționalizarea 
infrastructurii. Beneficiarii măsurilor de finanțare a infrastructurii 
sociale trebuie să asigure sustenabilitatea proiectelor din surse 
proprii sau prin obținerea finanțării în cadrul Axei 5 POCU, prin 
depunerea unui proiect distinct cu respectarea condițiilor specifice 
POCU. 
- caracteristici tehnice ale investiției/investițiilor propuse 
(lungimi, arii, volume, capacităţi etc.); 
- nominalizarea şi delegarea reprezentantului legal al 
solicitantului pentru relaţia cu AFIR în derularea proiectului; 
- numărul de locuitori /Populația netă care beneficiază de 
servicii/infrastructură îmbunătățită; 
- detalierea activităţilor sociale/culturale desfășurate în 
ultimele 12 luni, anterioare datei depunerii Cererii de finanţare, dacă 
este cazul; 
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- angajamentul de asigurare a cofinanțării, dacă este cazul. 

 

Dacă verificarea documentelor confirmă necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției, 

expertul bifează căsuţa din coloana DA din fişa de verificare. În caz contrar, expertul bifează căsuţa din 

coloana NU şi motivează poziţia lui în rubrica „Observaţii” din fişa de evaluare generală a proiectului, 

proiectul fiind neeligibil. 

EG10. Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE 
 

Certificatul de Urbanism Expertul verifică în baza informaţiilor din Certificatului de Urbanism, 

valabil la data depunerii Cererii de finanțare, dacă investiţia respectă 

Planul Urbanistic General  

Expertul verifică dacă: 

-investiția  respectă toate specificațiile din Certificatul de Urbanism  

eliberat în temeiul reglementarilor Documentației de urbanism faza 

PUG: 

sau 

-în situația în care investiția propusa prin proiect nu se regăsește în 

PUG, solicitantu va depune Certificatul de Urbanism eliberat în temeiul 

reglementarilor Documentației de urbanism faza PUZ.  

 

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul ca investiția respecta Planul Urbanistic General, expertul 

bifează căsuţa din coloana DA din fişa de verificare.  În caz contrar, expertul bifează căsuţa din coloana 

NU şi motivează poziţia lui în rubrica „Observaţii” din fişa de evaluare aproiectului, proiectul fiind 

neeligibil. 

EG11 Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă 

aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare, 

menționată în cap. 8.1 din PNDR 2014-2020. 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE 
 

Declaratia pe propria 
răspundere de la secțiunea F a 
cererii de finanţare. 
  

Condiția se consideră îndeplinită prin asumarea de către solicitant a 
declarației pe propria răspundere din Secțiunea F din Cerere de 
finanțare prin care se angajează că va prezenta documentul emis de 
ANPM, până la contractare, în termenul precizat în notificarea AFIR 
de selecție a cererii de finanțare. În etapa de contractare verificarea 
îndeplinirii condiției de eligibilitate se va realiza în baza corelării 
informaţiilor din SF/ DALI, cu cele din Certificatul de Urbanism și cu 
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cele din documentul emis de ANPM. 
 

 
 
Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL. 
Selecţia proiectelor 

Selecția proiectelor se efectuează de către GAL și parcurge, în mod obligatoriu, toate etapele prevăzute 

Cap. XI al SDL – ”Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL” aprobată de către 

DGDR AM PNDR, inclusiv etapa de soluționare a contestațiilor. 

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. 

Comitetul de Selecție GAL a proiectelor este format din 7 membri titulari (2 membri publici şi 5 membri 

privaţi) și 7 membri supleanți (2 membri publici şi 5 membri privaţi). 

În condițiile în care persoana desemnată în Comitetul de Selecție și Comisia de Contestații nu poate 

participa, din motive obiective, la lucrările unei sesiuni de selecție, înlocuirea acesteia se face de către 

președinte prin convocarea supleantului care va prelua atribuțiile titularului. Dacă nici membrul supleant 

nu poate participa la întâlnire, atunci deleagă alt membru supleant. În cazul a trei absențe consecutive 

ale 

unui membru acesta va fi exclus, urmând să fie înlocuit de supleantul prin Hotărârea Consiliului Director. 

Obligațiile Comitetului de Selecție și ale Comisiei de Contestații 

- de a respecta întocmai regulile stabilite în cadrul prezentului set de proceduri; 

- de a respecta confidențialitatea lucrărilor și imparțialitatea în adoptarea deciziilor; 

- de a studia rapoartele de evaluare și de a selecta proiectele care vor fi finanțate; 

- consemnarea de către secretar în minute și rapoarte a deciziilor adoptate în cadrul Comitetului de 

Selecție și Comisiei de Contestații. 

Important! Toate verificările efectuate de către evaluatori (fie că sunt experți externalizați sau experți 

GAL) vor respecta principiul de verificare “4 ochi”, respectiv vor fi semnate de către doi experți. În cazul 

serviciilor de evaluare externalizate, fișele de verificare vor fi semnate și de către experții GAL. 

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 OUG nr. 66/2011, cu modificările și completările ulterioare referitoare la evitarea 

conflictului de interese și prevederile Cap. XII al SDL – ”Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor 

conflicte de interese conform legislației naționale”. 

În acest sens, premergător procesului de evaluare și selecție, persoanele de la nivelul GAL (inclusiv 

experții 

cooptați, în cazul externalizării serviciilor de evaluare) implicate în acest proces vor completa o declarație 

pe proprie răspundere privind evitarea conflictului de interese, în care trebuie menționate cel puțin 

următoarele aspecte: 
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- Numele și prenumele declarantului; 

- Funcția deținută la nivel GAL (nu se aplică în cazul externalizării); 

- Rolul în cadrul procesului de evaluare; 

- Luarea la cunoștință a prevederilor privind conflictul de interese, așa cum este acesta prevăzut la art. 

10 

și 11 din OUG nr. 66/2011, Secțiunea II – Reguli în materia conflictului de interes; 

- Asumarea faptului că în situația în care se constată că această declaraţie nu este conformă cu 

realitatea, 

persoana semnatară este pasibilă de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii. 

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. 

Selecţia proiectelor se efectuează de către GAL şi parcurge următoarele etape: 

Selecția proiectelor se face aplicând regula de „dublu cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este 

necesar ca în momentul selecției să fie prezenți peste 50% din membrii Comitetului de Selecție, din care 

peste 50% să fie din mediul privat și societatea civilă, iar organizațiile din mediul urban să reprezinte mai 

puțin de 25%. Pentru verificarea aplicării unei proceduri de selecție corecte, la întâlnirile Comitetului de 

Selecție vor lua parte și reprezentanții CDRJ: responsabilul cu monitorizarea activității GAL-ului respectiv 

și coordonatorul CDRJ sau un consilier desemnat de coordonator. 

Rezultatele procesului de selecție se consemnează în Raportul de selecție. Acesta va fi semnat și aprobat 

de către toți membrii prezenți ai Comitetului de Selecție, specificându-se apartenența la mediul privat 

sau public, rural sau urban – cu respectarea procentelor minime obligatorii. Reprezentantul CDRJ 

avizează Raportul de selecție asigurându-se de faptul că procedura de selecție a proiectelor s-a 

desfășurat corespunzător, s-au respectat criteriile de eligibilitate și principiile de selecție din fișa măsurii 

din SDL și condițiile de transparență aplicate de GAL (inclusiv în cazul prelungirii sesiunii de depunere). 

Raportul de selecție va fi avizat și de către Președintele GAL/Reprezentantul legal al GAL sau de un alt 

membru al Consiliului Director al GAL mandatat în acest sens. Dacă unul dintre parteneri  - persoană 

juridică membră în Comitetul de selecție – își schimbă reprezentantul legal/persoana mandatată de 

persoana juridică, noul reprezentant legal/persoana mandatată de persoana juridică va înlocui persoana 

desemnată inițial să reprezinte partenerul respectiv în Comitetul de selecție, fără a fi necesare alte 

aprobări. 

Etapa I: După finalizarea verificărilor cu precizarea că termenul de verificare a eligibilității si selecției este 

de maxim 25 de zile lucrătoare de la închiderea sesiunii de depunere a proiectelor, GAL întocmeste lista 

proiectelor eligibile, neeligibile, neconforme şi retrase, punctajul aferent acestora, eventualele criterii de 

departajare, reprezentând Raportul de evaluare al proiectelor care va fi pus la dispoziția Comitetului de 

selecție. 
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Etapa II: În a doua etapă Comitetul de Selecţie elaborează un Raportul intermediar de selecție asupra 

rezultatelor sesiunii,  care include toate proiectele eligibile și selectate, proiectele eligibile și neselectate, 

proiectele neeligibile, fiind publicat  pe site www.tara-zarandului.ro  

Etapa III : Solicitanţii care nu sunt de acord cu rezultatul Raportul de selecţie intermediar pot depune în 

scris contestaţii. Contestaţiile pot fi depuse în termen 5 zile calendaristice de la primirea notificării 

privind rezultatul selectării proiectelor sau 5 zile calendaristice de la de la momentul publicării 

Raportului de selecţie intermediar pe site-ul GAL. 

Contestaţiile, semnate de beneficiar, vor fi depuse la sediul Asociației Intercomunitare ”Țara Zarandului” 

LEADER GAL. 

Dupa finalizarea termenului de depunere a contestaţiilor, GAL va pune la dispoziţia Comisiei de 

Soluţionare a Contestaţiilor toate documentele aferente evaluării proiectelor, raportul de selecţie 

intermediar şi contestaţiile depuse de solicitanţi. 

Comisia de Soluţionare a Contestaţilor este alcătuită din 3 membri, după cum urmează: un președinte, 

un secretar, un membru, pentru fiecare funcție în parte fiind prevăzut un supleant. 

Vor fi considerate contestaţii şi analizate doar acele solicitări care contestă elemente legate de 

eligibilitatea proiectului depus şi punctarea unui /unor criterii de selecţie. 

Termenul de instrumentare a tuturor contestaţiilor depuse pentru o măsură este de 15 zile lucrătoare 

de 

la expirarea termenului maxim de depunere a contestaţiilor şi poate fi prelungit cu încă maxim 15 zile 

lucrătoare dacă la nivelul Comisiei de Solutionare a Constestatiilor se analizează contestaţiile depuse pe 

două sau mai multe măsuri, daca numarul de contestatii depuse este foarte mare, sau daca perioada de 

analiza a contestatiilor se suprapune cu sesiuni de verificare. 

Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor va întocmi un raport final de soluţionare al contestaţiilor şi va 

notifica Solicitantul cu privire la rezultatul contestaţiilor. Raportul de contestaţii va fi publicat pe site-ul 

GAL. 

În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data postării pe site a Raportului final de contestaţii, se va 

proceda la procesul de selecţie finală al proiectelor. 

Etapa IV: se elaborează și se publică Raportul de selecție, care include toate proiectele eligibile și 

selectate, proiectele eligibile și neselectate, proiectele neeligibile, inclusiv cele soluționate în urma 

contestațiilor (dacă e cazul) și proiectele retrase.  

Prezența membrilor Comitetului de selecție este obligatorie la momentul aprobării Raportului de 

Selecție (intermediar, final, suplimentar), când de asemenea trebuie asigurată și prezența 

reprezentanților CDRJ.  

Dacă după parcurgerea perioadei de contestații nu intervin modificări în ceea ce privește Raportul 

intermediar de selecție, se poate reîntruni Comitetul de Selecție în vederea aprobării Raportului de 

Selecție final sau GAL poate emite o Notă asumată și semnată de președintele /reprezentantul legal GAL 

(sau o persoană mandată în acest sens) în care vor fi descrise toate etapele procedurii de evaluare și 

selecție aplicată și faptul că, după parcurgerea tuturor etapelor, asupra Raportului Intermediar de 

Selecție nu au intervenit modificări, acesta devenind Raport final de selecție la data semnării Notei. GAL 
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are obligația de a atașa această Notă la documentele emise de GAL care însoțesc proiectele selectate 

depuse la AFIR, precum și de a transmite o copie scanată a acesteia către CDRJ spre informare. 

 

Cel târziu în ziua următoare aprobării Raportului de selecţie, acesta se postează pe site-ul www.tara-

zarandului.ro  În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la publicarea Raportului de selecţie, GAL va 

notifica solicitanţii privind rezultatele procesului de selecţie. 

 

Utilizarea fondurilor disponibile și selecția proiectelor după ultimul apel de selecție lansat de GAL 

 

La nivelul alocării financiare, pentru fiecare măsură din SDL există sau se pot constitui fonduri 

disponibile/măsură provenite în urma rezilierii contractelor de finanțare, din economii realizate la 

finalizarea contractelor de finanțare și sume neangajate ca urmare a neîncheierii contractelor (pentru 

Cereri de finanțare retrase, declarate neconforme sau neeligibile la nivelul AFIR). 

Sumele aferente proiectelor selectate de GAL care au fost retrase, declarate neconforme sau neeligibile 

de către AFIR pot fi realocate în cadrul aceleiași măsuri, în cadrul aceluiași apel de selecție sau la 

următorul apel de selecție. 

În situația în care, în cadrul aceleiași sesiuni, un solicitant declarat eligibil și selectat de către GAL se 

retrage și rămâne astfel o sumă disponibilă, această sumă poate fi alocată unui alt solicitant declarat 

eligibil, dar care nu a fost selectat de către GAL. De asemenea, în situația în care un solicitant declarat 

eligibil și selectat de către GAL este declarat neeligibil de către AFIR și rămâne în acest fel o sumă 

disponibilă, această sumă poate fi realocată unui alt solicitant declarat eligibil dar neselectat de către 

GAL, în cadrul aceluiași apel. În acest sens, se va întocmi o listă cu proiectele eligibile neselectate, în 

ordinea descrescătoare a punctajului şi cu respectarea criteriilor de departajare; aceste proiecte vor 

putea fi finanţate pe baza ierarhizării acestora, în limita fondurilor disponibile. 

Aceeași procedură se aplică și atunci când este ultima sesiune sau când pentru sesiunea respectivă a fost 

alocată întreaga sumă aferentă măsurii respective din planul financiar al GAL. 

În ambele situații, GAL va emite un Raport de selecție suplimentar aferent aceleiași sesiuni, în care se va 

menționa sursa de finanțare (fonduri disponibile/măsură, provenite în urma rezilierii contractelor de 

finanțare, din economii realizate la finalizarea contractelor de finanțare, sume neangajate ca urmare a 

neîncheierii contractelor, sume rezultate prin declararea ca neeligibile la nivelul AFIR a unor proiecte 

declarate eligibile si selectate de către GAL) și se vor evidenția proiectele selectate ulterior. Emiterea 

Raportului de selecție suplimentar se realizează cu respectarea condițiilor impuse în cazul Raportului de 

selecție (avizare și publicitate). 

În situația în care, în urma lansării unui apel de selecție pentru o măsură din SDL, nu a fost depus niciun 

proiect, această măsură poate fi eliminată din strategie, iar fondurile rămase pot fi realocate către alte 

măsuri.  
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Criteriile de selecție cu punctajele aferente, punctajul minim pentru selectarea unui proiect și 
criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj, inclusiv metodologia de verificare a 
acestora. 

Nr. 

crt. 

Criteriu de selecție Punctaj 

conform Ghid 

C.S. 

1 

Principiul promovării parteneriatului public – privat 

Document(e) de verificat: 

➢ Contract de parteneriat 

➢ Acte juridice de înființare și funcționare specific fiecărie categorii de 

solicitanți 

➢ Studiu de fezabilitate/ Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Intervenții/ 

Memoriu Justificativ (doar în cazul achizițiilor simple și dotărilor care nu 

presupun montaj) întocmite conform legislaţiei în vigoare 

➢ Dovada acreditării pentru furnizarea de servicii sociale 

 

10 p 

C.S. 

2 

Principiul relevanței proiectului 

Solicitantul va justifica măsura în care proiectul contribuie la realizarea obiectivelor 

din documentele strategice relevante, Strategia de Dezvoltare a Țării Zarandului. 

Solicitantul va menționa și descrie in SF/DALI/MJ tipul de servicii sociale ce vor fi 

finanțate prin proiect în conformitate cu “Nomenclatorul serviciilor sociale, precum 

și a regulamentelor cadru de organizare și funcționare a serviciilor speciale aprobat 

prin Hotararea nr.867/2015 

 

Document(e) de verificat: 

Studiu de fezabilitate/ Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Intervenții/ 

Memoriu Justificativ (doar în cazul achizițiilor simple și dotărilor care nu presupun 

montaj)/ Analiza cost beneficiu întocmite conform legislaţiei în vigoare 

15 p 

C.S. 

3 

Principiul adresabilității 

Proiectul propune servicii care să se adreseze următoarelor categorii: 

1. Persoane vârstnice (media de vârstă)* 

2. Populația romă 

3. Copii din grupurile marginalizate din mediul rural 

4. Alte categorii de grupuri marginalizate identificate în afara celor de mai 

sus 

Proiectul poate să se adreseze uneia sau a max. 2 din categoriile de mai 

sus fără a se cumula punctejele aferente categoriilor respective. 

Se va descrie modalitatea prin care proiectul răspunde soluționării nevoilor 

grupului/grupurilor marginalizate de mai sus, precum și caracterul inovativ 

al acestuia. 

Document€ de verificat: 

Max: 35 p 

 

1. Persoane 

vârstnice  - 35 

p 

2. Populația 

romă – 25 p 

3. Copii din 

grupurile 

marginalizate 
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➢ Anexa_7_Rezultate_finale_recensamant_populatie_2011_Tabelul_nr.3 

➢ Adresă emisă Institutul Național de Statistică sau alte instituții 

➢ Studiu de fezabilitate/ Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Intervenții/ 

Memoriu Justificativ (doar în cazul achizițiilor simple și dotărilor care nu 

presupun montaj) întocmite conform legislaţiei în vigoare 

 

din mediul 

rural – 15 p 

4. Alte categorii 

identificate în 

afara celor de 

mai sus – 10 p 

C.S. 

4 

Principiul creării și menținerii de locuri de muncă 

Proiectul generează 1 loc de muncă cu norma întreagă 

Proiectul generează 2 locuri de muncă cu norma întreagă 

Document€ de verificat: 

➢ Studiu de fezabilitate/ Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Intervenții/ 

Memoriu Justificativ (doar în cazul achizițiilor simple și dotărilor care nu 

presupun montaj) întocmite conform legislaţiei în vigoare 

➢ Cererea de Finanțare 

 

Max 10 p 

 

Proiectul 

generează 2 

locuri de 

muncă cu 

norma întreagă 

– 10 p 

Proiectul 

generează 1 loc 

de muncă cu 

norma întreagă 

– 5 p 

 

C.S. 

5 

Principiul sustenabilității 

Măsura în care proiectul asigură continuarea efectelor sale şi valorificarea 

rezultatelor obținute după încetarea sursei de finanțare 

Document€ de verificat: 

➢ Hotărârea Consiliului Local și /sau Hotărârea Adunării Generale a ONG/ 

document echivalent specific fiecărei categorii de solicitant; 

➢ Declarația pe propria răspundere a solicitantului privind asigurarea 

sustenabilității investiției prin operaționalizarea infrastructurii; 

➢ Contractul de parteneriat între APL și furnizorul de servicii sociale (doar în 

cazul în care APL aplică în parteneriat) care va trebui să prevadă cel puțin 

următoarele  uncta obligatorii: 

I. Obiectul contractului; 

- Beneficiarii proiectului ; 

-  Obiectivele proiectului ; 

- Locul de desfăşurare a proiectului; 

II. Principiile de bază  ale parteneriatului; 

III. Durata 

➢ Studiu de fezabilitate/ Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Intervenții/ 

20 p 

mailto:office@tara-zarandului.ro


                                                                                                             
                 ASOCIAŢIA INTERCOMUNITARĂ  ,, ŢARA ZARANDULUI” LEADER GAL 

Asociaţia Intercomunitară Ţara Zarandului LEADER GAL 
CIF 28212496, Crişcior,Str. Monumentului, Nr. 18 tel/fax. 0254 616 917 

www.tara-zarandului.ro, e-mail: office@tara-zarandului.ro 

Memoriu Justificativ (doar în cazul achizițiilor simple și dotărilor care nu 

presupun montaj) întocmite conform legislaţiei în vigoare 

 

C.S. 

6 

Principiul utilizării surselor de energie regenerabilă 

Dotarea clădirilor cu sisteme care utilizează energie regenerabilă 

Document€ de verificat: 

Studiu de fezabilitate/ Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Intervenții/ 

Memoriu Justificativ (doar în cazul achizițiilor simple și dotărilor care nu presupun 

montaj) întocmite conform legislaţiei în vigoare. 

10 p 

TOTAL PUNCTAJ 100 p 

*Media de vârstă să depășească 60 de ani. 

Pentru această măsură punctajul minim este de 10 puncte. 

În cazul proiectelor cu același punctaj, departajarea acestora, se face în funcție de : 

1. Adresabilitatea proiectului uneia sau a maxim 2 din categoriile redate la CS 3 - Principiul adresabilității 

Proiectul poate să se adreseze următoarelor categorii: 

- Persoane vârstnice 

- Populația romă 

- Copii din grupurile marginalizate din mediul rural 

- Alte categorii identificate în afara celor de mai sus 

În situația  în care un  proiect  se adresează către  maxim 2 categorii marginalizate din cele redate mai 

sus de ex : populația romă și copii din grupurile marginalizate din mediul rural, proiectul va avea 

prioritate față de un proiect care se adresează unei singure categorii marginalizate ; 

Atenție! Punctajele aferente CS 3, respectiv categoriilor marginalizate nu se cumulează. 

2. Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite care va fi verificată în baza 

Adresei emise de Institutul Național de Statistică sau alte instituții. 

Metodologie de aplicat pentru verificarea criteriilor de selecţie Măsura 6.4 / 6B Investiții în 

infrastructura socială și de educație a grupurilor marginalizate 

C.S. 1 Principiul promovării parteneriatului public – privat 

Documente de verificat Puncte de verificat în documente 

➢ Contract de parteneriat 

➢ Acte juridice de înființare și funcționare 

specific fiecărie categorii de solicitanți 

➢ Studiu de fezabilitate/ Documentatia de 

Avizare a Lucrarilor de Intervenții/ 

Se verifică structura Contractului de parteneriat, 
respectiv se urmărește dacă parteneriatul este 
format între o entitate publică și o entitate 
privată. 
Se verifică dacă parteneriatul este prezentat în 
Studiul de fezabilitate/ Documentatia de Avizare 
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Memoriu Justificativ (doar în cazul 

achizițiilor simple și dotărilor care nu 

presupun montaj) întocmite conform 

legislaţiei în vigoare 

➢ Dovada acreditării pentru furnizarea de 

servicii sociale 

 

a Lucrarilor de Intervenții/ Memoriu justificativ, 
după caz. 
Se verifică dacă entitatea privată parteneră a 
anexat la dosarul  cererii de finanțare, în copie 
conform cu originalul, actele juridice de înființare 
și funcționare specifice fiecărie categorii de 
solicitanți. 
Se verifică dovada acreditării furnizorului de 
servicii sociale, depusă în copie conform cu 
originalul. 
Punctajul acordat pentru acest Criteriu de 
selecție este de 10 puncte 

C.S. 2 Principiul relevanței proiectului 

Documente de verificat Puncte de verificat în documente 

➢ Studiu de fezabilitate/ Documentatia de 
Avizare a Lucrarilor de Intervenții/ 
Memoriu Justificativ (doar în cazul 
achizițiilor simple și dotărilor care nu 
presupun montaj)/ Analiza cost beneficiu 
întocmite conform legislaţiei în vigoare 

Se verifică relevanța proiectului pornind de la 
Cap. III Analiza SWOT, Cap. IV: Obiective, 
priorități și domenii de intervenție, Cap. VI: 
Descrierea complementarității și/sau contribuției 
la obiectivele altor strategii relevante, Fișa 
măsurii 6.4/6B  din cadrul SDL  detalierea din 
Studiu de fezabilitate/ Documentatia de Avizare a 
Lucrarilor de Intervenții/ Memoriu Justificativ 
(doar în cazul achizițiilor simple și dotărilor care 
nu presupun montaj)/ Analiza cost beneficiu 
întocmite conform legislaţiei în vigoare,  astfel 
încât să se demonstreze contribuția la realizarea 
obiectivelor din Strategia de Dezvoltare a Țării 
Zarandului  și documentele strategice relevante. 
Totodată se verifica  descrierea în SF/DALI/MJ 
tipul de servicii sociale ce vor fi finanțate prin 
proiect în conformitate cu “Nomenclatorul 
serviciilor sociale, precum și a regulamentelor 
cadru de organizare și funcționare a serviciilor 
speciale aprobat prin Hotararea nr.867/2015. 
Punctajul acordat pentru acest Criteriu de 
selecție este de 15 puncte. 

C.S. 3 Principiul adresabilității 

Documente de verificat Puncte de verificat în documente 

➢ Anexa 7 Rezultate finale recensământ 
populație 2011 

➢ Adresă emisă de Institutul Național de 
Statitică sau alte instituții 

➢ Studiu de fezabilitate/ Documentatia de 
Avizare a Lucrarilor de Intervenții/ 
Memoriu Justificativ (doar în cazul 
achizițiilor simple și dotărilor care nu 

Se va verifica în documentele prezentate de 
solicitant, grupul marginalizat căruia îi este 
adresat proiectul : 

1. Persoane vârstnice (media de vârstă) 

2. Populația romă 

3. Copii din grupurile marginalizate din 

mediul rural 

mailto:office@tara-zarandului.ro
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presupun montaj) 
 
 
 

4. Alte categorii de grupuri marginalizate 

identificate în afara celor de mai sus 

cu mențiunea că proiectul se poate adresa către 
2 categorii din cele de mai sus, fără a se cumula 
punctajele. Solictantul va descrie în Studiu de 
fezabilitate/ Documentatia de Avizare a Lucrarilor 
de Intervenții/ Memoriu Justificativ (doar în cazul 
achizițiilor simple și dotărilor care nu presupun 
montaj) modalitatea prin care proiectul răspunde 
soluționării nevoilor grupului/grupurilor 
marginalizate de mai sus, precum și caracterul 
inovativ al acestuia. 
Punctajul acordat pentru acest criteriu este de 
maxim 35 puncte în următoarea ordine: 
1. Persoane vârstnice  - 35 p 
2. Populația romă - 25 p 
3. Copii din grupurile marginalizate din mediul 
rural – 15 p 
4. Alte categorii de grupuri marginalizate 
identificate în afara celor de mai sus - 10 p 

C.S. 4 Principiul creării și menținerii de locuri de muncă 

Documente de verificat Puncte de verificat în documente 

➢ Studiu de fezabilitate/ Documentatia de 
Avizare a Lucrarilor de Intervenții/ 
Memoriu Justificativ (doar în cazul 
achizițiilor simple și dotărilor care nu 
presupun montaj) întocmite conform 
legislaţiei în vigoare 

➢ Cererea de Finanțare 

Se verifica în cadrul SF/DALI/Memoriu justificativ-
estimări privind forţa de muncă ocupată prin 
realizarea investiţiei, și în cadrul Cereri de 
finantare la indicatori de monitorizare. 
Punctajul pentru acest criteriu este de max. 10 p 
Se verifică dacă proiectul dacă proiectul prin 
activitatea propusă crează 2 locuri de muncă, se 
punctează cu  10 p. 
Se verifică dacă proiectul dacă proiectul prin 
activitatea propusă crează un loc de muncă, se 
puncteză cu 5  p. 
Dacă proiectul prin activitatea propusă NU crează 
locuri de muncă, nu va fi punctat. 

C.S.5 Principiul sustenabilității 

Documente de verificat Puncte de verificat în documente 

➢ Hotărârea Consiliului Local și /sau 
Hotărârea Adunării Generale a ONG/ 
document echivalent specific fiecărei 
categorii de solicitant; 

➢ Declarația pe propria răspundere a 
solicitantului privind asigurarea 
sustenabilității investiției prin 
operaționalizarea infrastructurii; 

➢ Contractul de parteneriat între APL și 

Se va verifica în documentele prezentate de 
solicitant măsura în care proiectul asigură 
continuarea efectelor sale şi valorificarea 
rezultatelor obținute după încetarea sursei de 
finanțare. 
Punctajul pentru acest criteriu este de 20 p. 
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furnizorul de servicii sociale (doar în cazul 
în care APL aplică în parteneriat) care va 
trebui să prevadă cel puțin următoarele 
puncte obligatorii: 
-Obiectul contractului; 
-Beneficiarii proiectului ; 
-Obiectivele proiectului ; 
-Locul de desfăşurare a proiectului; 
-Principiile de bază  ale parteneriatului; 
-Durata 

➢ Studiu de fezabilitate/ Documentatia de 
Avizare a Lucrarilor de Intervenții/ 
Memoriu Justificativ (doar în cazul 
achizițiilor simple și dotărilor care nu 
presupun montaj) întocmite conform 
legislaţiei în vigoare 

C.S. 6 Principiul utilizării surselor de energie regenerabilă 

Documente de verificat Puncte de verificat în documente 

➢ Studiu de fezabilitate/ Documentatia de 
Avizare a Lucrarilor de Intervenții/ 
Memoriu Justificativ (doar în cazul 
achizițiilor simple și dotărilor care nu 
presupun montaj) întocmite conform 
legislaţiei în vigoare 

Se verifică în Studiu de fezabilitate/ 
Documentatia de Avizare a Lucrarilor de 
Intervenții/ Memoriu Justificativ (doar în cazul 
achizițiilor simple și dotărilor care nu presupun 
montaj) întocmite conform legislaţiei în vigoare, 
dacă proiectul prevede obiective specifice de 
protecție a mediului, respectiv Dotarea clădirilor 
cu sisteme care utilizează energie regenerabilă. 
Pentru acest criteriu punctajul este de 10 p. 

 
Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea solicitanților, 
publicarea Raportului de Selecție); 
Rezultatele procesului de selectie vor fi facute publice în termen de maxim 25 de zile de la 
închiderea sesiunii de depunere, prin publicarea Raportului final pe site-ul www.tara-
zarandului.ro. 
În baza Raportului de selecție beneficiarii vor fi notificați cu privire la rezultatul procesului de 
evaluare și selecție. 
Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate; 
Asociația Intercomunitară „Țara Zarandului” LEADER GAL  
Str. Monumentului, Nr. 18, Loc. Crișcior, Jud. Hunedoara.  
Tel: 0254-616917 
e-mail: office@tara-zarandului.ro  
site: www.tara-zarandului.ro  
 
Alte informații pe care GAL le consideră relevante (ex.: detalii despre monitorizarea plăților). 
În etapa de autorizare a plăților, toate cererile de plată trebuie să fie depuse inițial la GAL 
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