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Beneficiarii eligibili  (direcți) pentru sprijinul acordat prin Măsura 6.3 / 6B Dezvoltarea satelor sunt: 

 Comunele definite conform legislației în vigoare; 

 ADI-uri format exclusiv din UAT-uri semnatare ale acordului de parteneriat; 

 ONG-uri definite conform legislației în vigoare; 

 Unități de cult definite conform legislației în vigoare; 

 Persoane juridice care dețin în administrare/proprietate obiective de patrimoniu cultural, istoric, 

religios de interes local; 

Beneficiari indirecți (grup țintă): 

 populația locală; 

 întreprinderi și societăți comerciale înființate și/sau dezvoltate în teritoriu; 

 ONG-uri din teritoriu; 

Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să-l folosească solicitanții (versiunea Excel, 
editabilă) poate fi accesat pe site-ul www.tara-zarandului.ro, secțiunea MĂSURI SDL, 
subsecțiunea Măsura M 6.3/6B –Dezvoltarea satelor. 

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea 
proiectului în conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL și ale Ghidului solicitatului elaborat 
de către GAL pentru Măsura 6.3/6B, și disponibile pe site-ul Asociației Intercomunitare „Țara 
Zarandului”  (www.tara-zarandului.ro): 

 
1.1 Studiul de Fezabilitate /Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, întocmite conform 

legislaţiei în vigoare privind conţinutului cadru al documentaţiei tehnico‐economice aferente investiţiilor 

publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiecte de investiţii 

şi lucrări de intervenţii (pentru achiziţiile simple se vor completa doar punctele care vizează acest tip de 

investiţie).  

Notă. La DALI se va atașa inclusiv Expertiza tehnică/Raportul de expertiză tehnică precum și atestatul 

expertului tehnic. 

În conformitate cu H.G. nr. 742/13.09.2018 Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii va 

avea anexat referatul de verificare tehnică. 

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 UAT/UAT-uri, 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) 
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În cazul în care inventarul bunurilor unui UAT nu a fost atestat înainte de intrarea în vigoare a OUG 

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, atunci se va 

prezenta Hotărârea de Consiliu Local (doc. 3.2) privind atestarea inventarului respectiv, întocmită 

conform OUG nr. 57/2019 cu modificările și completările ulterioare privind atestarea inventarului 

respectiv, întocmită conform OUG nr. 57/2019 cu modificările și completările ulterioare. 

În situaţia în care în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public  care fac obiectul proiectului 

nu sunt incluse în domeniul public sau sunt incluse într-o poziţie globală sau nu sunt clasificate, 

solicitantul trebuie să anexeze la inventarul aprobat şi documentul 3.2. 

3.2. Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea inventarului, precum și cea de modificare şi/sau 

completare, întocmită conform OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, în sensul 

includerii în domeniul public sau detalierii unei/unor poziții globale existente, clasificării unor bunuri 

neclasificate, sau reclasificării unor bunuri, publice sau private. 

Se va atașa la hotarâre documentul emis de Instituția Prefectului care confirmă că respectiva hotărâre de 

consiliu local a fost supusă controlului de legalitate al Prefectului, conform prevederilor art. 255 ale OUG 

nr. 57/2019 privind Codul Adiministrativ, cu completările și modificările ulterioare. 

Sau 

3.3. Avizul administratorului terenului aparţinând domeniului public, altul decat cel administrat de 

primărie (dacă este cazul). 

3.4 Documente doveditoare de către ONG-uri, Unităților de cult, Persoanelor fizice autorizate/ societăților 

comerciale 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 finanțare.  

sau 

3.5 Pentru proiectele care propun doar dotare, achiziție de mașini și/sau utilaje fără montaj sau al căror 

montaj nu necesită lucrari de construcții și/sau lucrări de intervenții asupra instalațiilor existente 

(electricitate, apă, canalizare, gaze, ventilație, etc.), se vor prezenta documente doveditoare pentru o 

perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare care să certifice, după caz:  

dreptul de proprietate privată, dreptul de concesiune, dreptul de superficie,  dreptul de uzufruct;  dreptul 

de folosinţă cu titlu gratuit;  împrumutul de folosință (comodat)  dreptul de închiriere/locațiune. 

 

4. Declarația pe propria răspundere că va obține și depune documentaţia de la ANPM înainte de semnarea 

Contractului de Finanțare(Cererea de finanțare, litera F. Declarație pe propria răspundere a solicitantului 

pct. 15).  

mailto:office@tara-zarandului.ro
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5.1 Hotărârea Consiliului/Hotărârile Consililiilor locale sau Hotărârea Adunării Generale pentru 

implementarea proiectului specific fiecărei categorii de solicitanți (ONG, Unități de cult, Persoane fizice 

autorizate/ societăți comerciale) 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;  

➢ 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; 

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

➢ se specifică ,,Implementarea proiectului cu impact microregional în comunele ………… se vor 

enumera comunele”,(dacă este cazul) 

➢ angajamentul de asigurare a cofinanțării, dacă este cazul. 

Anexa 7  - 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, în cazul ADI/ONG 

6.2.1 Actul de înfiinţare şi statutul ADI /ONG 

6.2.2 Actul Constitutiv, Certificatul de înregistrare a firmei, Hotărârea tribunalului de pe lângă ONRC, 

Certificat constatator eliberat de ONRC  

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. Declarație pe propria răspundere privind obținerea notificării conformității proiectului cu condiţiile 

de igienă şi sănătate publică, sau  a notificării că investiţia nu face obiectul evaluării condiţiilor de 

igienă și sănătate publică, dacă este cazul, înainte de semnarea Contractului de Finanțare. (Anexa 11) 

10. Declarație pe propria răspundere privind obținerea notificării care sa certifice conformitatea 

proiectului cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și ca prin realizarea investiției în 

mailto:office@tara-zarandului.ro
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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, înainte 

de semnarea Contractului de Finanțare.(Anexa 12) 

11. Extrasul din strategie din care rezultă că investiția este în corelare cu SDL 2014 – 2020 a Ţării 

Zarandului şi/ sau județeană aprobată, Copia hotărârii de aprobare a Strategiei.  

12. Extrasul din strategie din care rezultă că investiția este în corelare cu strategia de dezvoltare locală 

aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții, Copia hotărârii de aprobare a Strategiei. 

13. Document/e justificativ/e (ex.: afișe, pliante, anunțuri, procese ‐ verbale etc. eliberat/e de Consiliul 

Local sau alt tip de solicitant eligibil din care să rezulte activităţile desfășurate în ultimele 12 luni, 

anterioare datei depunerii Cererii de Finanţare.  

14.1 Lista agentilor economici deserviţi de proiect, care va conţine denumirea, adresa, activitatea 

desfăşurată.  

sau  

14.2 Lista agentilor economici deserviţi de proiect, care va conţine denumirea, adresa, activitatea 

desfăşurată. Se  vor  verifica certificatele  constatatoare  pentru persoanele juridice  a  căror investiţie 

este accesibilizată prin proiect. Se va  verifica în  Certificatul constatator,lista  activităţilor  autorizate,  

dacă  este deschis  punct de lucru  pentru investiţia accesibilizată prin proiect 

15. Copie Document de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului. 

16. 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 

dobânzile și majorările de întârziere până la semnarea Contractului de Finanțare (Cererea de 

finanțare, litera F. Declarație pe propria răspundere a solicitantului- punctul 13).  

17. Cod unic de înregistrare obținut de la APIA (Cod RO APIA). 

18. Declarație pe propria răspundere privind raportarea către GAL.(Anexa 10) 

19. Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 11) 

Alte documente justificative (se vor specifica de către solicitant, după caz). 

 
Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv 
metodologia de verificare. 
Verificarea conformității administrative a Cererii de finanțare și a anexelor acesteia se realizează 
în baza Formularului GE2.1L. 
Controlul conformității consta în verificarea Cererii de finanțare: 
- dacă este corect completată; 
- prezentată atât în format tipărit cât și în format electronic; 
- dacă anexele tehnice și administrative cerute sunt prezente în doua exemplare: unul original și 
două copii, precum și valabilitatea acestora (dacă este cazul). 
 
 

1.Solicitantul a mai depus pentru verificare această cerere de finanţare în baza aceluiași Apel de 

selecție?  

mailto:office@tara-zarandului.ro
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Expertul verifică dacă Cererea de finanțare a mai fost depusă și dacă da, de câte ori a fost depusă fiind 

însoțită de același Apel de selecție. Dacă a mai fost depusă de două ori în baza aceluiași Apel de selecție, 

Cererea de finanțare nu va fi acceptată pentru verificare și va fi declarată neconformă. 

 

2. Prezenta cerere de finanţare este acceptată pentru verificare? 

Dacă a mai fost depusă de două ori în baza aceluiași Apel de selecție, Cererea de finanțare nu va fi 

acceptată pentru verificare și va fi declarată neconformă. 

 

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

solicitant? 

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

numerotate de către solicitant. 

 

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

Dosarul Cererii de finanțare? 

Se verifică dacă referințele din Cererea de finanțare corespund cu numărul paginii la care se află 

documentele din Lista documentelor din cererea de finanţare şi din Dosarul Cererii de finanțare. 

 

5. Cererea de finanţare este completată și semnată de solicitant? 

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

A – PREZENTARE GENERALĂ 

 

A1. Măsura: se verifică dacă este bifată sub-măsura  19.2 Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul 

strategiei de dezvoltare locală  pentru care se solicită finanţare nerambursabilă. 

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

menţionat în documentele anexate, după caz.   

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

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

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

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

în documentele justificative corespunzătoare. 

A6. Date despre tipul de proiect și beneficiar: 

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

privind categoria proiectului - cu construcţii montaj sau fără construcţii montaj.  

mailto:office@tara-zarandului.ro
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Expertul verifică dacă proiectele fără lucrări de construcţii montaj au prevăzute cheltuieli la cap./ 

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

capitole/subcapitole, înseamnă că proiectul este fără lucrări de construcţii montaj, iar solicitantul a bifat 

în căsuţa corespunzătoare din dreptul punctului A6.1. În caz contrar proiectul este cu construcţii montaj, 

solicitantul bifând în căsuţa corespunzătoare din dreptul punctului A6.1. Dacă bifa nu este 

corespunzătoare, expertul corectează bifa, înscriind acest lucru la rubrica Observaţii. 

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

tipul proiectului lucrări de intervenţie sau investiţie nouă. Expertul verifică corectitudinea răspunsului din 

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

corectează bifa, înscriind acest lucru la rubrica Observaţii. 

A6.2 – Pentru proiectele de investiții, expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuța corspunzătoare 

categoriei de beneficiar (public, ONG sau alt tip de solicitant ) în care se încadrează. Expertul verifică 

documentele constitutive ale solicitantului. 

A7 – Date despre consultant – Expertul verifică dacă sunt completate datele despre consultant. 

A8 – Date despre proiectant - Expertul verifică dacă sunt completate datele despre proiectant. 

B - INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL 

B1. Descrierea solicitantului 

B1.1 Informații privind solicitantul:  

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

justificative corespunzătoare. 

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

documente. 

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

documente. 

Codul unic de înregistrare APIA,  expertul verifică codul RO înscris de solicitant în documentele atașate la 

Cererea de Finanțare.  

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

documentele justificative corespunzătoare. 

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

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

specimenul de semnătură. 

mailto:office@tara-zarandului.ro
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B2. Informaţii referitoare la persoana responsabilă legal de proiect 

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

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

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

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

legal. 

B3. Informații privind contul bancar pentru proiect FEADR se verifică dacă solicitatantul a înscris în cadrul 

CF date privind contul bancar și dacă acestea corespund cu documentele atașate. 

F. Declarația pe propria răspundere a solicitantului. 

Trebuie verificat dacă în cadrul acestui punct sunt specificate: Numele solicitantului, titlul proiectului, 

numele și prenumele reprezentantului legal, dacă sunt bifate căsuțele corespunzătoare proiectului, 

existența datei, semnăturii și a ștampilei solicitantului. Dacă nu sunt bifate cãsuţele corespunzătoare, se 

bifează cãsuţa corespunzătoare NU, se specifica acest lucru la rubrica Observații, iar cererea de finanţare 

este declarată neconformă. 

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

Expertul verifică dacă sunt bifate căsuţele. 

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

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

documentelor anexate corespunzătoare modelului de Cerere de finanțare utilizat.  

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

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

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

electronică a Cererii de finanţare? 

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

10.Solicitantul a completat  coloanele din bugetul indicativ ? 

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

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

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

11.  Modelul de Cerere de finanțare utilizat de solicitant este în concordanță cu ultima variantă de pe 

site-ul www.tara-zarandului.ro a Cererii de finanțare pentru proiecte de investiții și este în concordanță 

mailto:office@tara-zarandului.ro
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cu ultima varinată de pe site-ul AFIR a Cererii de finanţare aferentă sub-măsurii din PNDR cu investiții 

similare, care se pretează cel mai bine pentru tipul de beneficiar și cu investițiile prevăzute în proiectele 

ce vor fi finanțate prin submăsura 19.2, în vigoare la momentul lansării Apelului de selecție de către 

GAL? 

Se verifică dacă versiunea cererii de finanţare de pe site-ul www.tara-zarandului.ro și de pe AFIR aferentă 

sub-măsurii din PNDR cu investiții similare, care se pretează cel mai bine pentru tipul de beneficiar și cu 

investițiile prevăzute în proiect, în vigoare la momentul lansării Apelului de selecție de către GAL, 

corespunde cu modelul de cerere de finanţare utilizat de solicitant. Dacă a utilizat altă variantă (care nu 

corespunde cu cea existentă pe site-ul Agenţiei), cererea de finanţare este respinsă.  

12. Proiectul respectă cerințele menționate în Apelul de selecție? 

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

ce privește valoarea maximă nerambursabilă pe proiect, obiectivele eligibile și alte elemente specificate 

de GAL. 

13. Valoarea finanțării nerambursabile este în conformitate cu valoarea lansată în apelul de 

selecție/solicitant? 

Expertul verifică dacă valoarea finanțării nerambursabile a proiectului se încadrează în suma 

alocată/solicitant conform apelului de selecție.  

14. Localizarea proiectului de investiții este în spațiul LEADER acoperit de Grupul de Acțiune Locală care 

a selectat proiectul, așa cum este definit în fișa măsurii 19 din cadrul PNDR 2014 – 2020 și în Cap. 8.1 al 

PNDR 2014 – 2020? 

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

Cererea de finanțare) se regăsește/regăsesc pe teritoriul acoperit de GAL - conform Strategiei de 

Dezvoltare Locală a GAL care a selectat proiectul. Proiectul poate fi amplasat atât pe teritoriul GAL, cât și 

în zona adiacentă acestuia, cu condiția ca solicitantul să aibă sediul sau punctul de lucru pe teritoriul GAL, 

investiția să se realizeze pe teritoriul GAL și ponderea cea mai mare a exploatației agricole (suprafața 

agricolă/numărul de animale) să se afle pe teritoriul GAL.  

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

obiectivele proiectului? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală. 

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

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

măsurii.  

 

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

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

completaţi de către solicitant? 

Expertul verifică dacă beneficiarul a completat corect indicatorii de monitorizare corespunzători 

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

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

indicatorii au fost completați corect, expertul bifează DA și completează tabelul cu informațiile din cererea 

de finanțare. În cazul în care solicitantul nu a completat secțiunea corespunzătoare indicatorilor de 

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

cererea de finanțare nu au fost completați corect/ au fost completați parțial de către solicitant, expertul 

bifează "DA cu diferențe" și completează tabelul cu informația corectă. 

19. Verificarea documentelor anexate 

Prezenţa documentelor trebuie să fie atestată prin bifarea în tabelul la partea E a Cererii de finanţare. 

Dacă solicitantul nu ataşează anumite documente (neobligatorii) pentru că acestea nu corespund naturii 

proiectului, expertul  va bifa căsuţele corespunzătoare „Nu este cazul” din partea dreaptă a tabelului și va 

înscrie în rubrica Observații motivul pentru care a bifat „Nu este cazul”. 

Verificarea copiilor documentelor anexate la cererea de finanţare cu originalele aflate la solicitant se 

efectuează prin bifarea căsuţei corespunzătoare din coloana „Concordanţă copie cu originalul”, unde este 

cazul. 

 

 

 

DOCUMENTE DE PREZENTAT PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE 

1. Studiu de Fezabilitate/Documentaţie de Avizare 
pentru Lucrări de Intervenţii, întocmite, avizate și 
verificate în condițiile legii și însoțite de toate 

Controlul conformităţii va consta în verificarea 
existenței obligatorii a unuia din cele doua 
documentele menționate la pct. 1, respectiv: 
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studiile, expertizele, avizele și acordurile specifice 
fiecărui tip de investiție, conform reglementărilor 
legale în vigoare. 
 
 

Studiul de fezabilitate / Documentaţie de avizare 
a lucrărilor de intervenţii (pentru proiecte care 
prevăd lucrări de construcţii şi/sau modernizări de 
construcţii), 
 

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

Expertul verifică prezenţa acestui document, dacă 
investiţia prevede construcţii, și  faptul că acest 
certificat este completat, semnat şi poartă 
ştampila administraţiei care l-a eliberat. 

3.1. Inventarul bunurilor care aparțin domeniului 

public al UAT/UATurilor, întocmit conform 

legislaţiei privind proprietatea publică şi regimul 

juridic al acesteia atestat prin Hotărâre a 

Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al 

României (copie după Monitorul Oficial). 

În cazul în care inventarul bunurilor unui UAT nu a 

fost atestat înainte de intrarea în vigoare a OUG 

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, atunci se va 

prezenta Hotărârea de Consiliu Local (doc. 3.2) 

privind atestarea inventarului respectiv, întocmită 

conform OUG nr. 57/2019 cu modificările și 
completările ulterioare. 
 
3.2. Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea 
inventarului, precum și cea de modificare şi/sau 
completare, întocmită conform OUG nr. 57/2019, 
cu modificările și completările ulterioare, în sensul 
includerii în domeniul public sau detalierii 
unei/unor poziții globale existente, clasificării 
unor bunuri neclasificate, sau reclasificării unor 
bunuri, publice sau private. 
Se va atașa la hotarâre documentul emis de 
Instituția Prefectului care confirm că respectiva 
hotărâre de consiliu local a fost supusă controlului 
de legalitate al Prefectului, conform prevederilor 
art. 255 ale OUG nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu completările și modificările 
ulterioare. 
 
3.3 Avizul administratorului terenului aparţinând 
domeniului public, altul decât cel administrat de 
primărie (dacă este cazul) 

. Expertul verifică dacă informaţiile prezentate în 
documentul 3 confirmă faptul că terenul / clădirea 
pe care/asupra careia se execută lucrarea este în 
proprietate publică şi dacă există acordul / avizul 
autorităţii deţinătoare, dacă este cazul. 
2. Expertul verifica prezenţa obligatorie fie a 
actelor care dovedesc proprietatea asupra clădirii 
/ terenului pe care se va realiza investiţia, fie a 
contractului de concesiune a acestora. 
        Pentru contractele de concesiune se verifică 
dacă aceste documente sunt semnate şi poarta 
ştampila administraţiei care le-a eliberat şi că au 
fost emise pe numele solicitantului.  

3.Pentru ONG-uri/alta categorie de solicitant, se 
verifica dacă actul de proprietate sau 
contractile după caz de: concesiune, superficie,  
uzufruct;  de folosinţă cu titlu gratuit;  împrumut 
de folosință (comodat)  dreptul de 

închiriere/locațiune asupra clădirii/terenului 
care face/fac obiectul cererii de finanţare, 
certifică dreptul de proprietate/folosinţă 
asupra acestora (minim10 ani). 
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3.4. Pentru  ONG – uri/alta categorie de solicitant, 

Documente doveditoare de către ONG-
uri/alta categorie de solicitant 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. 
 
Sau 
 
3.5 Pentru proiectele care propun doar dotare, 
achiziție de mașini și/sau utilaje fără montaj sau al 
căror montaj nu necesită lucrari de construcții 
și/sau lucrări de intervenții asupra instalațiilor 
existente (electricitate, apă, canalizare, gaze, 
ventilație, etc.), se vor prezenta documente 
doveditoare pentru o perioadă de cel puțin 10 ani 
începând cu anul depunerii cererii de finanţare 
care să certifice, după caz:  dreptul de proprietate 
privată, dreptul de concesiune, dreptul de 
superficie,  dreptul de uzufruct;  dreptul de 
folosinţă cu titlu gratuit;  împrumutul de folosință 
(comodat)  dreptul de închiriere/locațiune. 
 

4. Document care să ateste ca solicitantul a depus 
documentaţia la ANPM: 
4.2 Clasarea notificării 
sau 
4.2 Decizia etapei de încadrare, ca document final 
(prin care se precizează că proiectul nu se supune 
evaluării impactului asupra mediului şi nici 
evaluării adecvate) 
sau 
4.3 Acord de mediu în cazul în care se impune 
evaluarea impactului preconizat asupra mediului 
Sau 
4.4 Acord de mediu în cazul evaluării impactului 
asupra mediului și de evaluare adecvată (dacă este 
cazul). 
4.5 Aviz Natura 2000 pentru proiectele care impun 
doar evaluare adecvată. 

Se verifica la contractare. 

5.1 Hotărârea/Hotărârile Consiliului Local  pentru 

implementarea proiectului sau Hotărârea 

Controlul conformităţii va consta în verificarea 
prezenţei obligatorii a acestor documente şi că 
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Adunării Generale pentru implementarea 

proiectului specific fiecărei categorii de solicitanți 

(ONG/alt tip de solicitant 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;  

➢ 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; 

➢ agenţii economici deserviţi direct de 

investiţie (dacă este cazul, număr și 

denumire); 

➢ se specifică ,,Implementarea proiectului 

cu impact microregional în comunele 

………… se vor enumera comunele”,(dacă 

este cazul) 

angajamentul de asigurare a cofinanțării, 

dacă este cazul. 

hotărârea emisă de solicitant conține toate 
punctele obligatorii specificate. 
 

6.1 Certificatul de înregistrare fiscală Expertul verifică prezenţa acestor documente. 
Controlul conformităţii va consta în verificarea că 
aceste documente sunt completate, semnate şi 
poartă ştampila administraţiei care le-a eliberat şi 
ca sunt  emise pe numele solicitantului. 
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6.2 Încheiere privind înscrierea în Registrul 

Asociațiilor și Fundațiilor, rămasă definitivă / 

Certificat de înregistrare în Registrul Asociațiilor și 

Fundațiilor pentru ADI/ONG 

În funcţie de tipul de solicitant se va verifica  
prezenţa obligatorie a acestui document. 
Controlul conformităţii va consta în verificarea că 
acest document este completat, semnat, poartă 
ştampila administraţiei care l-a eliberat şi este 
emis pe numele solicitantului. 

6.2.1 Actul de înfiinţare şi statutul ADI/ONG 

sau 

6.2.2 Actul Constitutiv, Certificatul de înregistrare 

a persoanei juridice, Hotărârea tribunalului de pe 

lângă ONRC, Certificat constatator eliberat de 

ONRC 

 

Acest document se verifică în cazul solicitanţilor 
ONG/ADI/alt tip de solicitant  
Controlul conformităţii va consta în verificarea că 
acest document este completat, semnat şi poartă 
ştampila administraţiei care l-a eliberat şi dacă 
este valabil la data depunerii proiectului 

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). 

Se verifică existenţa documentului de la 
bancă/trezorerie şi dacă acesta este pe numele 
solicitantului. 
 

8. Raport asupra utilizării programelor de 

finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant 

(va cuprinde amplasamentul, obiective, tip de 

investiţie, lista cheltuielilor eligibile, costuri şi 

stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), 

pentru solicitanţii care au mai beneficiat de 

finanţare nerambursabilă începând cu anul 2002 

pentru aceleaşi tipuri de investiţii. 

În cazul în care în Sectiunea C din cererea de 
finantare solicitantul declara ca a obtinut 
finantare nerambursabila, se verifica prezenta 
Raportului asupra utilizării programelor de 
finanţare nerambursabilă. 

9. Declarație pe propria răspundere privind 

obținerea notificării conformității proiectului cu 

condiţiile de igienă şi sănătate publică, sau  a 

notificării că investiţia nu face obiectul evaluării 

condiţiilor de igienă și sănătate publică, dacă este 

cazul, înainte de semnarea Contractului de 

Finanțare 

Expertul verifica prezenta acestui document. 
Controlul conformităţii va consta în verificarea că 
acest document este completat, semnat şi poartă 
ştampila solicitantului. 

10. Declarație pe propria răspundere privind 

obținerea notificării 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 

Expertul verifica prezenta acestui document. 
Controlul conformităţii va consta în verificarea că 
acest document este completat, semnat şi poartă 
ştampila solicitantului. 
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alimentelor, dacă este cazul, înainte de semnarea 

Contractului de Finanțare 

11. Extrasul din strategie din care rezultă că 

investiția este în corelare cu SDL 2014 – 2020 a 

Ţării Zarandului şi/ sau județeană aprobată, Copia 

hotărârii de aprobare a Strategiei. 

Expertul verifica prezenta acestui document. 
Controlul conformităţii va consta în verificarea că 
acest document este completat, semnat şi poartă 
ştampila instituţiei care l-a eliberat. 

12. Extrasul din strategie din care rezultă că 

investiția este în corelare cu strategia de 

dezvoltare locală aprobată, corespunzătoare 

domeniului de investiții, Copia hotărârii de 

aprobare a Strategiei. 

Expertul verifica prezenta acestui document. 
Controlul conformităţii va consta în verificarea că 
acest document este completat, semnat şi poartă 
ştampila instituţiei care l-a eliberat. 

13. Document/e justificativ/e (ex.: afișe, pliante, 

anunțuri, procese ‐ verbale etc. eliberat/e de 

Consiliul Local/Centru eparhial (în cazul unităților 

de cult)/Comitet director al ONG sau alt tip de 

solicitant eligibil din care să rezulte activităţile 

desfășurate în ultimele 12 luni, anterioare datei 

depunerii Cererii de Finanţare. 

Expertul verifica prezenta acestui document. 
Controlul conformităţii va consta în verificarea că 
acest document este completat, semnat şi poartă 
ştampila solicitantului. 

14.1 Lista agentilor economici deserviţi de proiect, 

care va conţine denumirea, adresa, activitatea 

desfăşurată.  

sau  

 

14.2 Lista agentilor economici deserviţi de proiect, 

care va conţine denumirea, adresa, activitatea 

desfăşurată. Se  vor  verifica certificatele  

constatatoare  pentru persoanele juridice  a  căror 

investiţie este accesibilizată prin proiect. Se va  

verifica în  Certificatul constatator,lista  

activităţilor  autorizate,  dacă  este deschis  punct 

de lucru  pentru investiţia accesibilizată prin 

proiect 

Se va verifica denumirea,  adresa,  activitatea 

desfăşurată agentilor economici    

sau 

 

 

Se  vor  verifica certificatele  constatatoare  pentru 
persoanele juridice  a  căror investiţie este 
accesibilizată prin proiect. Se va  verifica în  
Certificatul constatator,lista  activităţilor  
autorizate,  dacă  este deschis  punct de lucru  
pentru investiţia accesibilizată prin proiect. 

15. Copia Documentului de identitate al 

reprezentantului legal al beneficiarului. 

Se verifică concordanța cu originalul. 

16. 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 dobânzile și majorările de întârziere până 

la semnarea Contractului de Finanțare 

Se verifică în Cererea de finanţare. 
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17. Cod unic de înregistrare obținut de la APIA 

(Cod RO APIA). 

Expertul verifica prezenta acestui document. 
Controlul conformităţii va consta în verificarea că 
acest document este completat, semnat şi poartă 
ştampila instituţiei care l-a eliberat. 

18. Declarație pe propria răspundere privind 

raportarea către GAL. 

Expertul verifica prezenta acestui document. 
Controlul conformităţii va consta în verificarea că 
acest document este completat, semnat,ștampilat 
de către  solicitant. 

19. Declarație privind prelucrarea datelor cu 

caracter personal 

Expertul verifica prezenta acestui document. 
Controlul conformităţii va consta în verificarea că 
acest document este completat, semnat,ștampilat 
de către  solicitant. 

20. Alte documente justificative (se vor specifica 

după caz) 

1. 

n. 

 

 

Cererea de finanțare va fi declarată ”neconformă” dacă cel puțin un punct de verificare va prezenta bifa 

”NU”. În acest caz, se menționează la rubrica Observații, iar concluzia verificării este comunicată 

solicitantului și verificarea cererii de finanțare se oprește în această etapă. 

Aceeași cerere de finanțare poate fi depusă de maximum două ori, în baza aceluiași Apel de selecție. În 

cazul în care concluzia verificării conformității este de două ori „Neconform”, Cererea de finanțare se 

returnează solicitantului, iar acesta poate redepune proiectul la următorul Apel de selecție lansat de 

GAL, pe aceeași măsură. 

Verificarea eligibilităţii 
Verificarea eligibilităţii este efectuată în baza documentelor depuse de către solicitant, pe suport 
letric, prin completarea formularului E 3.1 L. 
Verificarea eligibilităţii cererii de finanţare constă în: 

- verificarea eligibilităţii solicitantului; 
- verificarea condiţiilor de eligibilitate a proiectului; 
- verificarea bugetului indicativ; 

Verificarea criteriilor de eligibilitate nu se întrerupe dacă pe parcursul verificării se constată neîndeplinirea 

unui criteriu. 

Este obligatorie verificarea tuturor criteriilor de eligibilitate, astfel încât la momentul notificării 

solicitantului, să i se poată comunica toate criteriile neîndeplinite pentru care proiectul a fost declarat 

NEELIGIBIL. 

1. Verificarea eligibilității solicitantului 

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 

DOCUMENTE DE 

PREZENTAT 

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR PREZENTATE 

1. Solicitantul este 

înregistrat în Registrul 

debitorilor AFIR atât 

pentru Programul 

SAPARD, cât și pentru 

FEADR? 

Documente verificate : 

 

Declaraţia pe propria 

răspundere a 

solicitantului din 

secțiunea F din cererea de 

finanțare. 

Verificarea de către GAL se va face în baza informațiilor primite de la 

acestia  de la AFIR. 

În situația în care solicitantul este înscris în Registrul debitorilor, expertul 

va tipări şi anexa pagina privind debitul, inclusiv a dobânzilor şi a 

majorărilor de întarziere ale solicitantului. Dacă solicitantul nu a bifat în 

declarație acest punct, expertul solicită acest lucru prin E3.4L şi doar în 

cazul în care solicitantul refuză să îşi asume angajamentele 

corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU, motivează poziţia sa în 

liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” şi cererea va fi 

declarată neeligibilă. 

În cazul în care solicitantul își asumă acest angajament în urma solicitării, 

semnează și ștampilează, după caz, declarația, expertul va bifa “DA”, 

cererea fiind declarată eligibilă. 

În cazul în care solicitantul nu a semnat şi după caz ştampilat declaraţia pe 

propria răspundere din secțiunea F, expertul solicită acest lucru prin E3.4L 

şi doar în cazul în care solicitantul refuză să îşi asume angajamentele 

corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU, motivează poziţia sa în 

liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” şi cererea va fi 

declarată neeligibilă. 

În etapa prevăzută la SECȚIUNEA II punctul D: Verificarea conformităţii şi 

eligibilităţii documentelor solicitate în vederea contractării expertul va 

verifica dacă beneficiarul a depus „Dovada achitării integrale a datoriei faţă 

de AFIR, inclusiv dobânzile şi majorările de întâziere (dacă este cazul)” în 

termenul precizat în notificarea AFIR privind selectarea cererii de finanțare 

și semnarea contractului de finanțare. 

2. Solicitantul se 

regăseşte în Bazele de 

date privind dubla 

finanţare? 

Documente verificate : 

Secțiunea C din Cererea 

de Finanțare. 

Declaraţia pe propria 

răspundere a 

Verificarea evitării dublei finanţări se  efectuează pentru același tip de 

investiție, prin urmatoarele verificări: 

- existenţa bifelor în secţiunea C din Cererea de finanţare; 

- prin existenţa semnăturii și după caz a ștampilei în dreptul rubricii 

„Semnătură reprezentant legal şi ştampila (după caz)” din declarația 

pe propria răspundere din secţiunea F din Cererea de finanţare 

solicitantul își asumă toate punctele din declarația menționată mai 

sus, inclusiv punctul prin care solicitantul declară că „proiectul 

propus asistenţei financiare nerambursabile FEADR nu beneficiază 

de altă finanţare din programe de finanţare nerambursabilă”. În 

cazul în care solicitantul nu a semnat  declaraţia pe propria 

răspundere din secțiunea F, expertul solicită acest lucru prin E3.4L şi 
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solicitantului secțiunea F a 

Cererii de Finanţare 

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 aflate în 

perioada de monitorizare. 

 

doar în cazul în care solicitantul refuză să îşi asume angajamentele 

corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU, motivează poziţia 

sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” şi cererea 

va fi declarată neeligibilă. 

 

- În cazul în care se constată faptul că solicitantul a beneficiat de alt 
program de finanţare nerambursabilă pentru acelaşi tip de 
investiţie, dar nu a consemnat acest lucru în Cererea de finanţare şi/ 
sau nu a prezentat  documentul din care să reiasă că nu este 
finanţată aceeaşi investiţie, expertul solicită  aceste lucruri prin 
E3.4L şi doar în cazul în care solicitantul refuză să îşi asume 
angajamentele corespunzătoare proiectului, se consideră că punctul 
din declaraţia din secțiunea F din cererea de finanțare privind faptul 
că toate informațiile din prezenta cerere de finanțare și din 
documentele anexate sunt corecte nu este respectat şi cererea de 
finanţare este neeligibilă. 
  

►În cazul în care solicitantul a mai beneficiat  de finanţare nerambursabilă 

pentru același tip de investiție, expertul verifică în documentul “Raport 

asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă”: 

- dacă amplasamentul proiectului actual se suprapune (total sau parţial) cu 

cele ale proiectelor anterioare  

- dacă cheltuielile rambursate se regăsesc în lista cheltuielilor eligibile 

pentru care solicită finanţare  

Expertul precizează concluzia asupra verificării la rubrica Observaţii.  
Dacă se confirmă cel puţin una din aceste condiţii, expertul bifează 

casuţa DA şi cererea de finanţare este neeligibilă. 

3. Solicitantul şi-a însuşit 

în totalitate 

angajamentele asumate 

în Declaraţia pe proprie 

răspundere, secțiunea (F) 

din CF? 

Documente verificate : 

Expertul verifică în Declaraţia pe proprie răspundere din secțiunea F din 
Cererea de finanțare dacă aceasta este  datată, semnată și, după caz, 
ștampilată.  
Dacă declarația de la secțiunea F din cererea de finanțare nu este semnată 
și după caz ștampilată de către solicitant, expertul solicită acest lucru prin 
E3.4L şi doar în cazul în care solicitantul refuză să îşi asume angajamentele 
corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU, motivează poziţia sa în 
liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” şi cererea va fi 
declarată neeligibilă. 
În situația în care solicitantul și-a însușit declarația pe propria răspundere 
de la secțiunea F din cererea de finanțare și dacă, pe parcursul verificării 
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Cerere de finanțare 

completată și semnată 

de reprezentantul legal 

al solicitantului 

proiectului, expertul constată că sunt respectate punctele însușite prin 
declarația menționată mai sus, atunci acesta bifează DA în casuța 
corespunzătoare, cererea fiind declarată eligibilă.  
De asemenea, în situația în care expertul constată pe parcursul verificării 
că nu sunt respectate punctele asumate de solicitant în declarația de la 
secțiunea F din CF atunci se bifează NU iar cererea de finanțare este 
declarată neeligibilă. 
Dacă expertul constată bifarea eronată de către solicitant a unor căsuțe în 
baza documentelor depuse (aferente punctelor privind îregistrarea ca 
plătitor/ neplătitor de TVA, înregistrarea în Registrul debitorilor AFIR), 
solicită beneficiarului modificarea acestora prin E3.4L; în urma răspunsului 
pozitiv al acestuia, expertul bifează casuță DA; în caz contrar, expertul 
bifează NU. 

Secțiune aplicabilă doar beneficiarilor persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial 

4. Solicitantul se 

încadrează în categoria 

întreprinderilor aflate în 

dificultate, așa cum 

acestea sunt definite în 

Regulamantul (UE) nr. 

702/ 2014? 

Documente verificate: 
Declaraţia pe propria 
răspundere că 
beneficiarii nu se 
încadrează în definiţia 
întreprinderii în 
dificultate; 
 
Situațiile financiare 
aferente ultimului şi 
penultimului exercițiu 
financiar anual încheiat, 
depuse la organele 
financiare competente, 
cu excepția 
întreprinderilor 
încadrate în categoria 
start-up; 
 

Această întrebare se verifică doar în cazul beneficiarilor care se încadrează 

în categoria întreprinderilor (așa cum sunt definite în Ordinul nr. 

107/24.04.2017 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin 

pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală“). 

În cazul celorlalte categorii de beneficiari, se va bifa „NU ESTE CAZUL”. 

Plecând de la „Declarația pe proprie răspundere a solicitantului că nu se 

încadrează în categoria întreprinderilor aflate în dificultate așa cum 

acestea sunt definite în Reg. (UE) nr. 651/2014, experții GAL vor verifica 

corectitudinea datelor din această declarație, în funcție de tipul de 

întreprindere și ținând cont de datele cuprinse în Situațiile financiare 

anuale care au fost anexate Cererii de finanțare.  

Dacă din verificarea efectuată expertul constată că solicitantul se 

încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate, atunci bifează casuţa 

DA şi cererea de finanţare este neeligibilă. 
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Declarația de 
inactivitate înregistrată 
la Administrația 
Financiară, în cazul 
solicitanților care nu au 
desfășurat activitate 
anterior depunerii 
proiectului; 
5. Solicitantul respectă 

regula  privind cumulul 

ajutoarelor de stat? 

Documente verificate: 

 

Declaraţie pe propria 

răspundere a 

solicitantului cu privire 

la respectarea regulii 

privind cumulul 

ajutoarelor, în 

conformitate cu 

prevederile  Ordinului 

nr. 107/24.04.2017 al 

ministrului agriculturii 

și dezvoltării rurale. 

 

Această întrebare se verifică doar în cazul beneficiarilor care se încadrează 

în categoria întreprinderilor (așa cum sunt definite în Ordinul nr. 

107/24.04.2017 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin 

pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală“). 

În cazul celorlalte categorii de beneficari, se va bifa „NU ESTE CAZUL”. 

 

Expertul verifică informațiile furnizate de solicitant în Declaraţia pe propria 

răspundere cu privire la respectarea regulii privind cumulul ajutoarelor, în 

conformitate cu prevederile Ordinului nr. 107/24.04.2017 al Ministrului 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale privind aprobarea schemei de ajutor de 

minimis aferentă submăsurii 19.2. 

De asemenea, expertul va verifica în Registrul ajutoarelor de stat/ de 

minimis acordate din fonduri naționale și/ sau comunitare de către 

entitățile care acordă ajutoare în România (din momentul în care acesta 

este operațional), dacă solicitantul figurează că a beneficiat de ajutoare de 

minimis în ultimii 3 ani acordate pentru aceleași costuri eligibile.  

Datele din ReGAS vor fi comparate cu cele din Declarație. În cazul în care 

se constată că solicitantul nu a mai beneficiat de ajutor de minimis în 

ultimii 3 ani, atunci se consideră că regula de cumul privind ajutoarele de 

minimis este îndeplinită.  

În cazul în care din verificarea Declarației rezultă că solicitantul a beneficiat 

de plăți, respectiv de ajutor de minimis în ultimii 3 ani (în cursul exercițiului 

financiar respectiv și în ultimele 2 exerciții financiare precedente) pentru 

aceleași costuri eligibile, atunci expertul va verifica ca suma dintre aceste 

plăți și valorile din devizul general al proiectului pentru aceleași costuri 

eligibile să nu depășească intensitatea sprijinului pentru prezenta schemă 

de ajutor de minimis. În cazul în care suma menționată mai sus nu conduce 

la depășirea intensitatea sprijinului, atunci se consideră că regula privind 

cumulul ajutoarelor este îndeplinită.  
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În caz contrar, solicitantul nu respectă regula privind cumulul ajutoarelor 

de minimis și nu se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili. 

 

 

2.Verificarea condiţiilor de eligibilitate a proiectului  

EG1. Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili: 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE 

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 ADI: actul de 
înfiinţare şi statutul, 
încheiere privind înscrierea 
în registrul asociaţiilor şi 
fundaţiilor, rămasă 
definitivă/ Certificat de 
înregistrare în registrul 
asociaţiilor şi fundaţiilor, 
actele doveditoare ale 
sediului 
 
Certificatul de înregistrare 
fiscală 
 

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 ADI,  Expertul verifică dacă din doc.6.2.1 prezentat  sunt 
menţionate următoarele: denumirea asociaţiei,  asociaţii,  sediul, durata, 
scopul înfiinţării şi membrii Consiliului Director.  

Expertul va verifica dacă documentele atestă înființarea și funcționarea 
ADI  (actul de înfiinţare şi statutul,  Încheiere privind înscrierea în registrul 
asociaţiilor şi fundaţiilor, rămasă definitivă/ Certificat de înregistrare în 
registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, actele doveditoare ale sediului) 
Se verifică dacă a fost desemnat un reprezentantul legal, pentru 
colaborare cu AFIR, în vederea realizării proiectului propus şi corespunde 
informaţiilor din B1.3. Se verifică  Declarația F a cererii de finanţare - 
declaraţie pe proprie răspundere a solicitantului privind datoriile fiscale 
restante şi faptul că solicitantul nu se regăseşte în una din Categoriile de 
solicitanți/ beneficiari ai măsurilor/sub-măsurilor de investiții derulate 
prin PNDR 2014- 2020, restricționate de la finanțare. 

Pentru ONG,  Expertul verifică dacă din doc.6.2.1 prezentat  sunt 
menţionate următoarele: denumirea asociaţiei/ONG,  asociaţii,  sediul, 
durata, scopul înfiinţării şi membrii Consiliului Director.  

Expertul va verifica dacă documentele atestă înființarea și funcționarea 
ONG (actul de înfiinţare şi statutul,  Încheiere privind înscrierea în 
registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, rămasă definitivă/ Certificat de 
înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, actele doveditoare ale 
sediului)/ altă categorie de solicitant. 

Expertul verifică dacă în doc. 6.2.1/6.2.2 prezentate  sunt 
menţionate următoarele: denumirea ONG/alt tip de solicitant, 
durata, scopul înfiinţării,  sediul și punctul/punctele de lucru sau  
Punctul/punctele de lucru, după caz, ale solicitantului trebuie să fie 
situate în spațiul rural, activitatea desfășurându-se în spațiul rural. Se 
verifică dacă a fost desemnat un reprezentantul legal, pentru colaborare 
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-Declaratia pe propria 
răspundere de la secțiunea 
F a cererii de finanţare. 
 
Documente specifice tipului 
de proiect și categoriei de 
beneficiar 
 

cu AFIR, în vederea realizării proiectului propus şi corespunde 
informaţiilor din B1.3. Se verifică  Declarația F a cererii de finanţare - 
declaraţie pe proprie răspundere a solicitantului privind datoriile fiscale 
restante şi faptul că solicitantul nu se regăseşte în una din Categoriile de 
solicitanți/ beneficiari ai măsurilor/sub-măsurilor de investiții derulate 
prin PNDR 2014- 2020, restricționate de la finanțare. 
 
 
 

 

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). 

EG2   Solicitantul trebuie să se angajeze că va asigura mentenanța investiției pe o perioadă de 

minimum 5 ani de la data ultimei plăți 

 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR 
PREZENTATE 

Hotărârea Consiliului Local (Hotărârile 

Consiliilor locale  în cazul ADI) și /sau 

Hotărârea Adunării Generale a ONG/ 

document echivalent specific fiecărei 

categorii de solicitant  

Expertul verifică următoarele puncte din Hotărâri 

(Hotărârea Consiliului Local și /sau Hotărârea Adunării 

Generale ,  document echivalent specific fiecărei categorii 

de solicitant ) în funcție de tipul de solicitant: 

- 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;  

- 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;  

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 

- detalierea activităţilor sociale/culturale desfășurate în 

ultimele 12 luni, anterioare datei depunerii Cererii de 

finanţare, dacă este cazul;  

- agenţii economici deserviţi direct de investiţie (dacă 

este cazul, număr și denumire); 

- se specifică ,,Implementarea proiectului cu impact 

microregional în comunele ………… se vor enumera 

comunele”,(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. 

EG3. 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. 

 

 

Expertul verifică Declarația F a Cererii de Finanţare - declaraţie pe 

proprie răspundere a solicitantului prin bifarea căsuţei 

corespunzătoare. 

 

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. 

 

EG4  Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltare locală aprobată, corespunzătoare 

domeniului de investiții 

DOCUMENTE PREZENTATE 
 

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE 
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Dacă în urma verificării documentelor reiese faptul că investiția se încadrează în strategia de dezvoltare 

aprobată, corespunzătoare domeniului de investiţii, expertul bifează căsuţa DA. 

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

aprobată, corespunzătoare domeniului de investiţii, expertul bifează căsuţa NU, motivează poziţia lui în 

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

EG5. Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General în vigoare 

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, solicitantul 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 a proiectului, proiectul fiind neeligibil. 

 

EG6 Investiția trebuie să fie în corelare cu SDL și/sau județeană aprobată 

- Extrasul din strategie din care rezultă că 

investiţia este în corelare cu strategia de 

dezvoltare aprobată, corespunzătoare 

domeniului de investiţii.  

- copia hotărârii de aprobare a Strategiei. 

 Expertul verifică dacă din Extrasul din Strategie rezultă faptul că 

investiţia este în corelare cu strategia de dezvoltare aprobată, 

corespunzătoare domeniului de investiţii precum şi copia hotărârii 

de aprobare a Strategiei. 
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DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE 
 

- Extrasul din strategie din care 
rezultă că investiţia este în 
corelare cu SDL şi/sau 
judeţeană aprobată aprobată.  
- copia hotărârii de aprobare a 
Strategiei. 

 Expertul verifică dacă din Extrasul din Strategie rezultă faptul că 
investiţia este în corelare cu SDL şi/sau judeţeană aprobată 
aprobată, precum şi copia hotărârii de aprobare a Strategiei. 
 

 

Dacă în urma verificării documentelor reiese faptul că investiția se încadrează în SDL şi/sau judeţeană 

aprobată aprobată, expertul bifează căsuţa DA. 

Dacă în urma verificării documentelor reiese faptul că investiţia nu se încadrează în SDL şi/sau judeţeană 

aprobată aprobată, 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  Investiția se va realiza în teritoriul GAL 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE 
 

Studiul de 
Fezabilitate/Documentatia de 
avizare pentru Lucrari de 
Interventii 
si 
Inventarul bunurilor ce 
aparţin domeniului public al 
comunei/comunelor, 
întocmit conform legislaţiei în 
vigoare privind proprietatea 
publică şi regimul juridic al 
acesteia, atestat prin 
Hotărâre a Guvernului şi 
publicat în Monitorul Oficial al 
României (copie după 
Monitorul Oficial) 
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 

Expertul verifică din doc. anexate la CF : HCL solicitant , SF/DALI dacă 
investiția se realizeză la nivel de comună respectiv în satele 
componente, conform definitiei din ghid : Spațiul rural eligibil în 
accepțiunea acestei măsuri, cuprinde totalitatea comunelor, ca unități 
administrativ teritoriale împreună cu satele componente din teritoriul 
GAL (Baia de Criş, Băiţa, Blăjeni, Buceş, Bucureşci, Bulzeştii de Sus, 
Certeju de Sus, Crişcior,Luncoiu de Jos, Ribiţa,Tomeşti, Vaţa de Jos, 
Vălişoara ). Dacă verificarea  confirmă amplasarea investiției pe 
teritoriul GAL expertul continuă verificarea criteriului , în caz contrar, 
expertul solicită clarifiări  prin E3.4L şi doar în cazul în care solicitantul 
refuză să aducă informații proiectului, expertul bifează NU, motivează 
poziţia sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” şi 
cererea va fi declarată neeligibilă. 

 
  Expertul verifică în doc. 3.1 dacă bunul/bunurile imobil/e  

care este supus investiției este/sunt înregistrat/e în inventarul 
bunurilor care apațin domeniului public al UAT. În situaţia în care în 
inventarul publicat în Monitorul Oficial al României bunul/bunurile  
care fac obiectul proiectului nu sunt incluse în domeniul public, sunt 
incluse într-o poziţie globală, sau nu sunt clasificate, sau sunt clasificate 
ca alte tip/uri  de bun/bunuri ,  expertul verifică în documentul 3.2. 
legalitatea modificărilor / completărilor efectuate şi dacă prin acestea 
se dovedeşte că terenul sau drumul/drumurile care fac obiectul 
proiectului aparţin domeniului public al UAT. 
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globală sau nu sunt 
clasificate, solicitantul 
trebuie să prezinte Hotărârea 
consiliului local privind 
aprobarea modificărilor şi / 
sau completărilor la inventar 
în sensul includerii în 
domeniul public sau detalierii 
poziţiei globale existente sau 
clasificării unor bunuri , cu 
respectarea prevederilor în 
condiţiile prevederilor art. 
255 ale OUG nr. 57/2019 
privind Codul Adiministrativ, 
cu completările și modificările 
ulterioare 
 
sau 
avizul administratorului 
terenului aparţinând 
domeniului public, altul decat 
cel administrat de primarie 
(dacă este cazul) 
 
Pentru ONG-uri/alte tipuri de 
solicitanți 
Documente doveditoare 
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 
Sau  
Pentru proiectele care 
propun doar dotare, achiziție 
de mașini și/sau utilaje fără 
montaj sau al căror montaj nu 
necesită lucrari de construcții 
și/sau lucrări de intervenții 
asupra instalațiilor existente 
(electricitate, apă, canalizare, 
gaze, ventilație, etc.), se vor 
prezenta documente 

Modificarea și/sau completarea inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al unității administrativ-teritoriale se 
raportează la inventarul atestat potrivit ultimei Hotărâri a Guvernului 
de atestare a inventarului bunurilor aparținând domeniului public al 
respectivei unități administrativ-teritoriale. Cazurile pentru care se 
actualizează (modifică și/sau completează) inventarul bunurilor 
aparținând domeniului public al UAT sunt prezentate  la Art. 6 aliniatul 
(3) din Normele tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al orașelor, al 
municipiilor și al județelor, din 14.05.2020. 

Nu se vor lua în considerare modificările și/sau completările de 
inventar dacă respectivul inventar astfel modificat nu a fost atestat fie 
prin Hotărâre de Guvern (pentru situațiile de dinaintea intrării în 
vigoare a OUG 57/2019) fie prin HCL întocmită în condițiile prevăzute 
de OUG 57/2019 privind Codul administrativ. 

Dacă doc. 3.2. include alte modificări decât cele acceptate, 
criteriul de eligibilitate nu este îndeplinit.     

Pentru doc. 3.2 este  necesară atașarea la hotarâre a 
documentului emis de Instituția Prefectului care confirmă că 
respectiva hotărâre de consiliu local a fost supusă controlului de 
legalitate al Prefectului, conform prevederilor art. 255 ale OUG nr. 
57/2019 privind Codul Adiministrativ, cu completările și modificările 
ulterioare.  

 
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-uri/alte tipuri de solicitanți, se verifica actul de 
proprietate sau contractele după caz de: concesiune, superficie,  
uzufruct;  de folosinţă cu titlu gratuit;  împrumut de folosință 

(comodat)  dreptul de închiriere/locațiune 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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doveditoare pentru o 
perioadă de cel puțin 10 ani 
începând cu anul depunerii 
cererii de finanţare care să 
certifice, după caz:  dreptul de 
proprietate privată, dreptul 
de concesiune, dreptul de 
superficie,  dreptul de 
uzufruct;  dreptul de folosinţă 
cu titlu gratuit;  împrumutul 
de folosință (comodat)  
dreptul de 
închiriere/locațiune 
 

 

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.   

EG8  Investiția va demostra necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al acesteia 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE 
 

Hotărârea Consiliului  Local 

(Hotărârile Consiliilor 

locale  în cazul ADI)  

și/ sau  

Hotărârea Adunării Generale 

a ONG/ document echivalent 

specific fiecărei categorii de 

solicitant 

 

Studiul de Fezabilitate/ 

Documentatia de Avizare a 

Lucrarilor de Intervenții 

întocmite conform legislaţiei 

în vigoare. 

Se vor verifica Studiul de Fezabilitate/ Documentatia de Avizare a 

Lucrarilor de Intervenții  întocmite conform legislaţiei în vigoare.   

Hotărârea Consiliului Local și /sau Hotărârea Adunării Generale , 

document echivalent specific fiecărei categorii de solicitant, 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;  

- caracteristici tehnice ale investiției/investițiilor propuse (lungimi, arii, 

volume, capacităţi etc.); 
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- 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;  

- agenţii economici deserviţi direct de investiţie (dacă este cazul, 

număr și denumire); 

- se specifică ,,Implementarea proiectului cu impact 

microregional în comunele ………… se vor enumera comunele”,(dacă este 

cazul) 

- 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. 

EG 9 Investiția se va încadra în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin măsură 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE 
 

Fișa măsurii din SDL 
 
Studiul de Fezabilitate/ 
Documentatia de Avizare a 
Lucrarilor de 
Intervențiiîntocmite 
conform legislaţiei în 
vigoare  
 
Certificatul de Urbanism, 
după caz 
 
 

-  Expertul verifică în baza informaţiilor din Cererea de Finanţare 
şi SF/ DALI dacă investiția se încadrează în cel puțin unul din  
tipurile de sprijin  prevăzute prin fișa măsurii din SDL.  

Se verifică dacă certificatul de urbanism este eliberat pentru 
investiţia propusă prin proiect, dacă este valabil la data 
depunerii Cererii de finanţare, dacă sunt completate 
elementele privind tipul şi numărul documentului de urbanism 
în baza căruia s-a eliberat. 

 

În cazul proiectelor care vizează investiții asupra obiectivelor 
de patrimoniu: 

Se va verifica faptul că se poate interveni asupra obiectivului 
propus spre finanțare care face parte din patrimoniul cultural 
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În cazul proiectelor care 
vizează investiții asupra 
obiectivelor de patrimoniu: 

Aviz emis de către Ministerul 
Culturii sau, dup caz, de către 
serviciile publice 
deconcentrate ale 
Ministerului Culturii 
respectiv Direcțiile Județene 
pentru Cultură ) pe raza 
cărora sunt amplasate 
obiectivele, conform Legii nr. 
422/2001 privind protejarea 
monumentelor istorice, 
republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, sau 
Certificat emis de INP (pentru 
obiectivele de patrimoniu 
neclasificate) care să 
confirme faptul că se poate 
interveni asupra obiectivului 
propus (documentația este 
adecvată) 

Lista monumentelor istorice 
2015, conform Anexei nr.1 la 
Ordinul ministerului culturii 
și cultelor nr. 2314/2004, cu 
modificările ulterioare, astfel 
cum a fost modificată și 
completată prin Ordinul 
ministerului culturii 
nr.2.828/2015. În cazul în 
care clasarea bunului imobil 
s-a realizat după ultima 
modificare a Listei 
monumentelor istorice, se va 
prezenta copia Ordinului 
ministrului culturii de clasare 
și copia Monitorului Oficial al 
României Partea I în care a 
fost publicat. (doar pentru 

de interes local (conform Avizului emis de către Ministerul 
Culturii sau, după caz, de către serviciile publice deconcentrate 
ale Ministerului Culturii/ Certificatului emis de INP). 

Clădirile/monumentele din patrimoniul cultural imobil de 
interes local de clasă (grupă) B trebuie să se regăsească în Lista 
monumentelor istorice 2015 – prevăzută în Anexa nr. 1 la 
Ordinul MCC nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei 
monumentelor istorice, actualizată și a Listei monumentelor 
istorice dispărute, astfel cum a fost modificată și completată 
prin Ordinul Ministerului Culturii nr. 2.828/2015. 
În cazul proiectelor prin care se prevede construcția, 
extinderea și/sau modernizarea drumurilor de acces ale 
așezămintelor monahale, expertul verifică dacă investiţia se 
realizează în cadrul proiectului care prevede și restaurarea, 
conservarea și/ sau dotarea așezămintelor monahale și dacă 
drumurile aparțin așezămintelor monahale (mănăstire, schit 
sau metoc). 

 

În cazul proiectele care vizează achiziționarea de utilaje și 
echipamente pentru serviciile publice: 

Aceste utilaje și echipamente sunt eligibile, dacă fac parte din 
înființarea serviciului (serviciu pentru deszăpezire, înființare 
pompieri etc.) sau dacă serviciul există, dar nu este dotat, se 
pot finanța dotările, dar utilajele trebuie să fie dimensionate și 
corelate cu suprafața pentru care vor fi folosite. În cazul 
acestor proiecte, solicitantul va prezenta în SF situația actuală, 
precum și modalitățile de rezolvare a problemei.  

Atenție! La verificarea pe teren, se vor verifica Fișele de 
inventar ale solicitantului privind aceste echipamente.   
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obiectivele de patrimoniu din 
clasa/ grupa B) 

 

 

 

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că investiția se încadrează în cel puțin unul din 
tipurile de sprijin prevăzute prin măsură, 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. 

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. 

 

EG9 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 
cele din documentul emis de ANPM. 
 

 

3. Verificarea bugetului indicativ 

 

Verificarea constă în asigurarea că toate costurile de investiţii propuse pentru finanţare sunt eligibile şi 

calculele sunt corecte iar Bugetul indicativ este structurat pe capitole şi subcapitole.  
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Expertul verifică în Cererea de finanțare care este actul normativ care a stat la baza întocmirii SF/DALI: 

H.G. nr. 28/2008  – pentru obiectivele/proiectele de investiții menționate la art.15 din HG nr.907/2016 

sau H.G. nr. 907/2016.  

În cazul în care solicitantul a depus cererea de finanțare conform H.G. nr. 28/2008 se verifică dacă a fost 

atașat la dosarul cererii de finanțare documentul în baza căreia obiectivul de investiție este exceptat de la 

prevederile H.G. nr. 907/2016 în conformitate cu Art. 15 din această hotărâre.  

Dacă SF/ DALI a fost elaborat conform H.G. nr. 28/2008 fără ca obiectivul de investiție să se înscrie în 

prevederile Art. 15 din H.G. nr. 907/2016, atunci proiectul este neeligibil. 

Bugetul indicativ respectiv anexele A1, A2 și A3 la acesta completat de solicitant în cererea de finanțare 

trebuie să fie în corelare cu SF/DALI în ceea ce privește structura devizului general și a devizelor pe obiect 

prevăzut actului normativ care a stat la baza întocmirii lor.  

 

DOCUMENTE PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Studiul de Fezabilitate / 
Documentaţia de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenţii, întocmite 
conform legislaţiei în vigoare 
privind aprobarea conţinutului 
cadru al documentaţiei tehnico-
economice aferente investiţiilor 
publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a 
devizului general pentru obiective 
de investiţii şi lucrări de intervenţii. 
 

Cererea de finanțare.  

Bugetul indicativ și anexele A1, A2 și 
A3 la acesta. 

Se verifică Bugetul indicativ din cererea de finanţare prin corelarea 
informaţiilor menţionate de solicitant în liniile bugetare cu prevederile din 
fişa tehnică a măsurii. 

Se va verifică dacă tipurile de cheltuieli şi sumele înscrise sunt corecte şi 
corespund devizului general al investiţiei.  

Bugetul indicativ se verifică astfel: 
- valoarea eligibilă pentru fiecare capitol să fie egală cu valoarea 
eligibilă din devize; 
- valoarea pentru fiecare capitol sa fie egală cu valoarea din devizul 
general, fară TVA; 
- în matricea de verificare a bugetului indicativ se completeaza 
„Actualizarea” din bugetul indicativ al CF, care nu se regăsește în devizul 
general; 
- în bugetul indicativ valoarea TVA este egala cu valoarea TVA din 
devizul general. 
Cheile de verificare sunt următoarele: 
- valoarea cheltuielilor eligibile de la Cap. 3 <  10% din (cheltuieli 
eligibile de la Cap 1.2 + Cap. 1.3  + Cap.2 +Cap.4 ); 
- cheltuieli diverse şi neprevăzute (Pct.5.3)  trebuie să fie trecute în rubrica 
neeligibil. 
   - actualizarea nu poate depăşi 5% din totalul  cheltuielilor  eligibile 
Se verifică corectitudinea calculului.  
Se verifică corelarea datelor prezentate în Devizul general cu cele 
prezentate în studiul de fezabilitate/DALI. 
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Verificarea constă în asigurarea că toate costurile de investiţii propuse pentru finanţare sunt eligibile şi 

calculele sunt corecte iar Bugetul indicativ este structurat pe capitole şi subcapitole. 

Se completează matricea de verificare a Bugetului indicativ în format electronic, se printează şi se atașează 

la  Fișa de verificare a eligibilității. 

 

3.1. Informaţiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din cererea de finanţare sunt corecte şi sunt în 

conformitate cu devizul general devizele pe obiect precizate în Studiul de fezabilitate/ Documentația 

de Avizare a Lucrărilor de Intervenții? 

 

După completarea matricei de verificare a Bugetului indicativ, dacă cheltuielile din cererea de finanţare 

corespund cu cele din devizul general şi devizele pe obiect, neexistand diferente, expertul bifează caseta 

corespunzatoare DA.  

Observație: 

a)Dacă există diferențe de încadrare, în sensul că unele cheltuieli neeligibile sunt trecute în categoria 

cheltuielilor eligibile, bugetul este retransmis solicitantului pentru recalculare, prin Fișa de solicitare a 

informaţiilor suplimentare E3.4L. 

Prin transmiterea formularului E3.4L de catre solicitant cu bugetul corectat, expertul va completa bugetul 

în Fișa  E1.2L și bifează DA cu diferențe, motivandu-și poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica 

Observații. 

În cazul în care nu se efectuează corectura de catre solicitant prin formularul E3.4L, expertul bifează NU 

și îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații.  

 

b)Dacă există mici diferențe de calcul în cererea de finanţare față de devizul general şi devizele pe obiect, 

expertul efectueaza modificarile în buget şi în matricea de verificare a Bugetului indicativ din fișa E3.1L (în 

baza informațiilor din formularul E3.4L trimis de către solicitant referitoare la diferențele de calcul), și 

bifează caseta corespunzatoare DA cu diferențe. În acest caz se vor oferi explicaţii în rubrica Observaţii. 

 

În cazul în care nu se efectuează corectura de catre solicitant prin formularul E3.4, expertul bifează NU și 

îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații.  

Cererea de finanţare este declarată eligibilă prin bifarea casuței corespunzatoare DA/DA cu diferențe. 

 

c)În cazul în care o parte din investiţie nu respectă criteriile de eligibilitate se va solicita prin  Fişa de 

solicitare a informațiilor suplimentare E3.4 corectarea bugetului. Dacă solicitantul renunţă la acea parte 

de investiţie şi funcţionalitatea nu este asigurată, atunci proiectul este neeligibil în întregul lui. 

 

3.2. Verificarea corectitudinii ratei de schimb. Rata de conversie între Euro şi moneda naţională pentru 

Romania este cea publicată de Banca Central Europeana pe Internet la adresa: 

<http://www.ecb.int/index.html> (se anexează pagina conţinând cursul BCE din data întocmirii  

Studiului de fezabilitate/ Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții/Memoriu justificativ): 
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Expertul verifica dacă data şi rata de schimb din cererea de finanţare şi cea utilizata în devizul general din 

studiul de fezabilitate/ Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii shett-ul ) corespund cu cea 

publicată de Banca Central Europeana pe Internet la adresa : <http://www.ecb.int/index.html>. Expertul 

va atașa pagina conţinând cursul BCE din data întocmirii  Studiului de fezabilitate/ Documentația de 

Avizare a Lucrărilor de Intervenții. 

Dacă în urma verificarii se constata ca aceasta corespunde, expertul bifează caseta corespunzatoare DA. 

Dacă aceasta nu corespunde, expertul bifează caseta corespunzatoare NU şi înştiinţează solicitantul în 

vederea clarificarii prin Fișa de solicitare a iinformaţiilor suplimentare E3.4L.  

 

3.3. Sunt investiţiile eligibile în conformitate cu specificatiile măsurii? 

Se verifică dacă cheltuielile neeligibile din fişa măsurii din SDL și/sau cele specifice tipurilor de operațiuni, 

conform prevederilor regulamentelor europene sunt incluse în devizele pe obiecte și bugetul indicativ. 

Se verifică lista investiţiilor şi costurilor neeligibile şi cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 226/2015 

privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol 

pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Se verifică lista investiţiilor şi costurilor neeligibile şi cu prevederile cap. 8.1 din Programul Naţional de 

Dezvoltare Rurală 2014 – 2020. 

 

3.4. Costurile generale ale proiectului (acele costuri necesare pentru pregătirea şi implementarea 

proiectului, constând în cheltuieli pentru consultanţă, proiectare, monitorizare şi management, inclusiv 

onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică şi de mediu, taxele pentru eliberarea 

certificatelor, precum şi cele privind obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării 

proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională) direct legate de realizarea investiției, nu depasesc 10% din 

costul total eligibil al proiectului, respectiv 5% pentru acele proiecte care nu includ constructii? 

Daca aceste costuri se incadreaza in procentele specificate mai sus, expertul bifează DA in caseta 

corespunzatoare, in caz contrar bifează NU şi îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica 

Observaţii Prin transmiterea formularului E3.4L de către solicitant cu bugetul corectat, expertul 

completează bugetul din fișa E1.2L și bifează DA cu diferențe și îşi motivează poziţia în linia prevăzută în 

acest scop la rubrica Observații. 

În cazul în care nu se efectuează corectura de către solicitant, expertul bifează NU și îşi motivează poziţia 

în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații.  

Cererea de finanţare este declarată eligibilă prin bifarea căsuței corespunzătoare DA/DA cu diferențe. 

3.5. Cheltuielile diverse şi neprevăzute (Cap. 5.3) din Bugetul indicativ sunt încadrate în rubrica neeligibil 

? 
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Expertul verifică în bugetul indicativ dacă valoarea cheltuielilor diverse şi neprevăzute este trecută la 

rubrica cheltuieli neeligibile. 

Dacă aceste costuri se încadrează la rubrica neeligibile, expertul bifează DA în caseta  corespunzătoare, în 

caz contrar solicită corectarea bugetului indicativ prin formularul E3.4L.  

Prin transmiterea formularului E3.4L de către solicitant cu bugetul corectat, expertul completează bugetul 

din fișa E1.2L și bifează DA cu diferențe și îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica 

Observații. 

În cazul în care solicitantul nu transmite formularul E3.4L cu bugetul corectat, expertul bifează NU și îşi 

motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații.  

Cererea de finanţare este declarată eligibilă prin bifarea căsuței corespunzătoare DA 

3.6. TVA este corect încadrat în coloana cheltuielilor neeligibile/eligibile?  

Taxa pe valoarea adăugată este cheltuială neeligibilă, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate 

recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul și a prevederilor specifice pentru instrumente 

financiare. 

Expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuţa corespunzătoare în declaraţia pe propria răspundere de la 

secțiunea F din cererea de finanțare. 

Dacă solicitantul este plătitor de TVA, valoarea TVA aferent cheltuielilor eligibile purtătoare de TVA, este 

trecută în coloana cheltuielilor neeligibile? 

Expertul verifică dacă valoare TVA este trecută în coloana cheltuielilor neeligibile, în cazul în care 

solicitantul a declarat că este plătitor de TVA, şi bifează DA în căsuţa corespunzătoare.  

Expertul va bifa căsuţa NU în cazul în care solicitantul este plătitor de TVA şi valoarea TVA este trecută în 

coloana cheltuielilor eligibile şi va opera modificările în bugetul indicativ, motivându-şi decizia la rubrica 

Observaţii. 

Dacă solicitantul este neplătitor de TVA, valoarea TVA aferenta cheltuielilor eligibile purtătoare de TVA, 

poate fi trecută în coloana cheltuielilor eligibile sau neeligibile. 

Expertul va bifa DA în căsuţa corespunzătoare dacă TVA este trecut în coloana cheltuielilor eligibile si 

verifică dacă valoarea TVA se referă numai la valoarea cheltuielilor eligibile purtătoare de TVA.  

 În cazul identificării unor diferenţe, expertul verifică corectitudinea valorii TVA şi bifează DA cu diferenţe 

şi va opera modificările în bugetul indicativ, motivându-şi decizia la rubrica Observații. 

4.1. Categoria de bunuri se regăseşte în Baza de Date? 
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Expertul verifică dacă categoria de bunuri din devizele pe obiecte  se regăsește în Baza de date preţuri de 

pe pagina de internet AFIR. Daca se regăsesc, expertul bifează în caseta corespunzătoare DA. 

Dacă categoria de bunuri nu se regăsește în Baza de date preţuri, expertul bifează în caseta 

corespunzătoare NU. 

4.2. Dacă la punctul 4.1 răspunsul este DA, sunt ataşate extrasele tipărite din baza de date ?  

Dacă sunt atașate extrasele tipărite din Baza de date, expertul bifează în caseta corespunzătoare DA, iar 

dacă nu sunt atașate expertul bifează NU şi printează din baza de date extrasele  relevante. 

4.3. Dacă la pct. 4.1. răspunsul este DA, preţurile utilizate pentru bunuri se încadrează în maximul 

prevăzut în  Baza de Date ? 

Expertul verifică dacă preţurile se încadrează în maximul prevăzut în  Baza de Date de preţuri pentru bunul 

respectiv, bifează în caseta corespunzătoare DA, suma acceptată de evaluator fiind cea din devize. 

Dacă preţurile nu se încadrează în valorile maxime prevăzute în  Baza de Date de preţuri pentru bunurile 

respective, expertul notifică solicitantul prin E3.4 de diferența dintre cele două valori pentru modificarea 

bugetului indicativ/ devizului general cu valoare din baza de date pentru bunul/bunurile respective. În 

urma răspunsului solicitantului expertul bifează în caseta corespunzătoare DA în cazul în care solicitantul 

și-a însușit valoarea din baza de date de prețuri sau bifează în căsuța corespunzătoare NU, daca solicitantul 

nu este de acord,  diferența dintre cele două valori a bunului achiziționat (prețul din deviz și respectiv 

prețul maxim din baza de date pentru obiectul respectiv) trecându-se  pe neeligibil. 

4.4 Dacă la pct. 1 raspunsul este NU, solicitantul a prezentat două oferte pentru bunuri a caror 
valoare este mai mare de 15.000 Euro si o oferta pentru bunuri a căror valoare este mai mica  
sau egală cu  15.000 Euro, constatându-se astfel că prețurile sunt rezonabile? 

Expertul verifica daca solicitantul a prezentat două oferte pentru bunuri a caror valoare este mai 
mare de 15.000 Euro şi o oferta pentru bunuri a caror valoare este mai mica sau egală cu 15.000 
Euro. 

Daca solicitantul nu a atasat două oferte pentru bunuri a caror valoare este mai mare de 15.000 
Euro, respectiv o oferta pentru bunuri a caror valoare este mai mica sau egală cu 15.000 Euro, 
expertul înştiinţează solicitantul prin formularul E3.4L pentru trimiterea ofertei/ofertelor, 
menţionând că dacă acestea nu sunt transmise, cheltuielile devin neeligibile. Dacă, în urma 
solicitării de informaţii suplimentare, solicitantul nu furnizează oferta/ofertele, cheltuielile 
pentru care nu s-au prezentat oferte devin neeligibile şi expertul modifica bugetul indicativ in 
sensul micșorarii acestuia corespunzător.  

Ofertele sunt documente obligatorii care trebuie avute in vedere la stabilirea rezonabilitatii 
preţurilor şi pot fi oferte personalizate, datate și semnate sau pot fi print screen-uri de pe site-
uri ale operatorilor economici în care să se poată identifica adresa web a operatorului economic, 
precum și data ofertei şi care trebuie sa aiba cel putin urmatoarele caracteristici: 
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- Sa contina detalierea unor specificații tehnice minimale; 

- Să conţină preţul de achiziţie. 

În același timp cu verificarea prețurilor, expertul evaluator trebuie să verifice în baza de date a 
ONRC codul CAEN al ofertantului, dacă acesta este în concordanță cu bunurile/servicile pe care 
le va furniza. 

Prețurile din oferte vor fi acceptate numai în situația în care activitatea ofertantului demonstrată 
prin cod CAEN este în concordanță cu bunurile/servicile pe care le va furniza. 

De asemenea, pentru bunurile a căror valoare este mai mare de 15.000 Euro, expertul va 
compara ofertele prezentate de solicitant cu prețurile unor bunuri de același tip şi având aceleaşi 
caracteristici tehnice, disponibile pe Internet, acolo unde astfel de informații sunt disponibile. În 
acest caz, prețul se consideră rezonabil dacă se situează într-o marjă de ±10% faţă de prețul 
identificat de către expert. 

În situația în care nu sunt identificate prețuri comparabile pe Internet, verificarea se va realiza 
doar pe baza ofertelor prezentate de solicitant. 

În baza ofertelor prezentate de solicitant și a prețurilor identificate pe internet (unde este cazul), 
expertul va verifica dacă valorile înscrise de beneficiar în bugetul indicativ sunt justificate din 
punct de vedere al rezonabilității prețurilor, respectiv corespund cu ofertele identificate. În cazul 
bunurilor a caror valoare este mai mare de 15.000 Euro, expertul verifică dacă valoarea înscrisă 
în devizul bugetului corespunde cu oferta cea mai mică din punct de vedere valoric. În caz contrar, 
expertul va verifica dacă solicitantul a justificat corespunzător valorile înscrise în deviz. Orice 
depășire valorică în acest sens, trecută nejustificat în devizul bugetului devine cheltuială 
neeligibilă. 

4.5 Pentru lucrări, există în SF/DALI declaraţia proiectantului semnată şi ştampilată privind 
sursa de preţuri ?  

Expertul verifică existenţa precizărilor proiectantului privind  sursa de preţuri din Studiul de 
fezabilitate/DALI, dacă declaraţia este semnată şi ştampilată şi  bifează în caseta corespunzătoare 
DA sau NU.   

Dacă proiectantul nu a indicat sursa de preţuri pentru lucrari, expertul înştiinţează solicitantul 
prin formularul E3.4L pentru trimiterea declaratiei proiectantului privind sursa de preţuri, 
menţionând că dacă aceasta nu este transmisă, cheltuielile devin neeligibile. După primirea 
declarației proiectantului privind sursa de preţuri, expertul bifează DA. Dacă în urma solicitării de 
informaţii, solicitantul nu furnizează declaraţia proiectantului privind sursa de preţuri, cheltuielile 
corespunzătoare devin neeligibile şi expertul modifică bugetul indicativ respectiv valoarea totală 
eligibilă proiectului, în sensul diminuării acestuia cu costurile corespunzătoare. 

 

5. Verificarea Planului Financiar 

5.1. Verificarea Planului Financiar 
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Plan Financiar Totalizator  

 Cheltuieli eligibile Cheltuieli neeligibile Total proiect 

0 1 2 3 

 Euro Euro Euro 

1. Ajutor public nerambursabil    

2. Cofinanţare privată, din care:    

    2.1  - autofinanţare    

    2.2  - împrumuturi    

3.Buget Local    

4. TOTAL PROIECT    

Procent contribuţie publică    

Avans solicitat    

Procent avans    
 

 Formule de calcul:                                               Restricţii 

 Col.3 = col.1 + col.2                 R.1, col.1= grad de interventie% x R.4, col.1 

  R.4  = R.1 + R.2 + R.3                                                

R.2 = R.2.1 + R.2.2           Procent avans = Avans solicitat / Ajutor public nerambursabil*100 

                                             X %=procent contribuție publică 

5.1 Planul financiar este corect completat şi respectă gradul de intervenţie publică ?.  

Expertul verifică dacă intensitatea sprijinului este de maximum: 

• 100% pentru operațiunile negeneratoare de venit 

• 90% pentru operațiunile generatoare de venit. 

5.2 Proiectul se încadrează în plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil stabilit de GAL prin 

condițile de accesare a măsurii din SDL, fără a depăși valoarea maximă eligibilă nerambursabilă de : 

Expertul verifică în Planul financiar, rândul „Ajutor public nerambursabil”, coloana 1, dacă cheltuielile 

eligibile corespund cu plafonul maxim precizat în fișa tehnică a măsurii din SDL şi sunt în conformitate cu 

condițiile precizate. 

Dacă valoarea eligibila a proiectului se încadrează în plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil, 

expertul bifează în caseta corespunzătoare DA. 

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 

Dacă valoarea eligibilă a proiectului depășeste plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil, expertul 

bifează în caseta corespunzătoare NU şi îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica 

Observaţii. 

5.3 Avansul solicitat se încadrează într-un cuantum de până la 50% din ajutorul public aferent 

proiectului ? 

Expertul verifică dacă avansul cerut de către solicitant reprezintă cel mult 50% din ajutorul public pentru 

investiţii. Dacă da, expertul înscrie valoarea în Planul financiar şi bifează caseta DA, în caz contrar solicită 

corectarea bugetului indicativ prin formularul E3.4L.  

Prin transmiterea formularului E3.4L de către solicitant cu bugetul corectat, expertul înscrie valoarea în 

Planul financiar și bifează DA cu diferențe și îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica 

Observatii. 

 În cazul în care nu se efectuează corectura de către solicitant, expertul bifează NU și îşi motivează poziţia 

în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observatii. 

În cazul in care potențialul beneficiar nu a solicitat avans, expertul bifează caseta Nu este cazul. 

Decizia referitoare la eligibilitatea proiectului 

Dacă toate criteriile de eligibilitate aplicate proiectului au fost îndeplinite, proiectul este eligibil. 

În cazul proiectelor neeligibile se va completa rubrica Observaţii cu toate motivele de neeligibilitate ale 

proiectului. 

Proiectele declarate NEELIGIBILE nu vor intra în etapa de selecţie. 

 
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). 
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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: 

- 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, 
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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. 

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 
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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 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. 
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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. 

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. 
 
Proiectele prin care se solicită finanţare prin FEADR/ LEADER sunt supuse unui sistem de selecţie, în baza 

căruia fiecare proiect este punctat conform următoarelor criterii de selecţie: 

Nr. crt. Criterii de selecţie Punctaj Observaţii 

C.S. 1 
Proiecte cu impact 

micro-regional 

 

10  pct. 

Pentru a obține punctaj în cadrul acestui criteriu de selecție 

solicitanții vor transmite în acest sens către GAL o propunere  

în care să fie descris pe scurt impactul microregional,  

adresabilitatea și contribuția proiectului la obiectivele și 

domeniile de intervenție a fișei măsurii din SDL și implicit a 

SDL Țara Zarandului 2014 - 2020.  GAL va analiza  propunerea 

înaintată de solicitant, emițând în acest sens o adresă din care 

va rezulta dacă propunerea de proiect are impact 

microregional și contribuie la obiectivele, domeniile de 

intervenție a fișei M.6.3/6B și SDL Țara Zarandului 2014 – 

2020.  

Totdată Solicitantul va  trebui să justifice  în SF/DALI măsura 

în care proiectul se adresează nevoilor și are impact asupra 

teritoriului GAL în conformitate cu  obiectivele documentelor 

strategice relevante, respective Strategia de Dezvoltare a Țării 

Zarandului și Fișa măsurii 6.3/6B.  

Document(e) de verificat : 

- Studiu de fezabilitate/DALI 

- Document emis de GAL din care să rezulte dacă propunerea 

de proiect are impact microregional și contribuie la 

obiectivele, domeniile de intervenție a fișei M.6.3/6B și SDL 

Țara Zarandului 2014 – 2020 

C.S. 2 
Exploatarea resurselor 

de energie regenerabilă 
10 pct. 

Proiecte care au în componență și investiții de producere a 

energiei din surse regenerabile utilizate în scopul desfășurării 

activității.    

Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru 

este prezentat și demonstrat în Studiul de Fezabilitate/ DALI 

și cheltuielile cu investițiile de producere a energiei din surse 

regenerabile sunt prevăzute în devizul pe obiect, devizul 

general și bugetul indicativ.                         

C.S. 3 

Gradul de acoperire a 

populaţiei deservite 

 

Proiecte care deservesc 

localităţi cu o populație cât 

mai mare. Se consideră 

numărul total de locuitori 

direct deserviţi  ai comunei 

(populaţia netă) şi nu poate 

Numărul total al populaţiei comunei este conform 

rezultatului final al recensământului populaţiei şi locuinţelor 

din anul 2011 ‐ Tabelul nr.3 „Populaţia stabilă pe sexe şi grupe 

de vârstă ‐ judeţe, municipii, oraşe, comune”, (se va consulta 

coloana nr.1), Anexa 6 Tabel 3.  
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depăşi numărul total de 

locuitori conform 

recensământului populaţiei 

şi locuinţelor din anul 2011 

– Rezultate finale ‐ Anexa 6 

Tabel 3. 

         Max  50 pct. 

Punctarea se va face în funcție de numărul locuitorilor direct 

deserviţi (populaţia netă). 

În cazul ADI – urilor/ONG-urilor/ alt tip de solicitant   dacă 

proiectul deservește mai multe comune, pentru acordare 

punctajului se adună numărul de locuitori direct deserviţi din 

fiecare comună. 

 

Peste 3.000  50 pct. 

1.500 – 2.999 45 pct. 

500 – 1.499 40 pct. 

1 – 499 35 pct. 

C.S. 4 

Investitia stimuleaza 

dezvoltarea mediului 

local de afaceri 

Stimularea / contribuţia 

investiţiei în vederea 

dezvoltării mediului local 

de afaceri 

10 – pct 

Proiectul propune crearea de infrastructură pentru 

comercializarea produselor locale ale agenților economici și 

producătorilor locali (piață locală, târg local); 

Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru 

este prezentat și demonstrat în Studiul de Fezabilitate/ DALI 

și cheltuielile cu investițiile sunt prevăzute în devizul pe 

obiect, devizul general și bugetul indicativ. 

sau 

Proiectul prevede realizarea unei investitii prin intermediul 

căreia deserveşte minim 3 agenţi economici pe raza comunei 

sau a comunelor membre, în cazul ADI - urilor. 

În  Studiul  de  Fezabilitate/ Documentaţia    de  Avizare        

pentru Lucrări de Intervenţii se va prezenta: 

Lista agentilor economici   deserviţi de  proiect,  care  va 

conţine denumirea,  adresa,  activitatea desfăşurată. 

sau 

Proiecte care prevăd căi de acces direct către minim 3 agenţi 

economici. 

În  Studiul  de  Fezabilitate/ Documentaţia    de  Avizare        

pentru Lucrări de Intervenţii se va prezenta: 

Lista agentilor economici   deserviţi de  proiect,  care  va 

conţine denumirea,  adresa,  activitatea desfăşurată.  Se  vor  

verifica certificatele constatatoare  pentru persoanele 

juridice  a  căror investiţie este accesibilizată prin proiect. Se 

va  verifica în  Certificatul constatator,lista  activităţilor  

autorizate,  dacă  este deschis  punct de lucru  pentru 

investiţia accesibilizată prin proiect. Certificatele  

constatatoare  vor  fi prezentate  prin  grija       solicitantului 

finanţării  nerambursabile  şi  vor  fi înscrise  în Cererea  de  

finanţare  în rubrica  Alte documente  justificative. 

C.S. 5 Max. 10 pct. 
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Proiecte care genereaza 

locuri de munca 

Proiectele care 

prin activitatea 

propusa crează 

mai mult de un 

loc de muncă cu 

normă intreagă. 

10 pct 

Se verifica în cadrul SF/DALI  -estimări privind forţa de muncă 

ocupată prin realizarea investiţiei, și în cadrul Cereri de 

finantare la indicatori de monitorizare. 

Se verifică dacă proiectul dacă proiectul prin activitatea 

propusă crează mai mult  de 1 loc de muncă, se punctează cu  

30 pct. 

Se verifică dacă proiectul dacă proiectul prin activitatea 

propusă prin activitatea propusă crează un loc de muncă, se 

puncteză cu 20 de pct.  

Dacă proiectul prin activitatea propusă NU crează locuri de 

muncă, nu va fi punctat. 

Proiectele care 

prin activitatea 

propusa crează 

un loc de muncă 

cu normă 

întreagă. 

5 pct 

C.S. 6 

Proiecte care vor 

adopta/utiliza 

tehnologii digitale 

10 pct. 

Proiecte care au în componență și investiții privind adoptarea, 

utilizarea de tehnologii și infrastructure digitale care 

presupun servicii publice de calitate pentru cetățeni, o mai 

bună utilizare a resurselor, un impact mai mic asupra mediului 

și noi oportunități pentru lanțurile valorice rurale în ceea ce 

privește îmbunătățirea produselor și proceselor. 

Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru 

este prezentat și demonstrat în Studiul de Fezabilitate/ DALI 

și cheltuielile cu investițiile privind adoptarea/utilizarea  

tehnologiilor digitale sunt prevăzute în devizul pe obiect, 

devizul general și bugetul indicativ.                         

Pentru această măsură punctajul minim este de 10 puncte. 

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

1. Capacitatea solicitantului de a manageria proiectul, experiența în implementarea proiectelor finanțate 

din fonduri comunitare. 

Vor fi prioritizați solicitanții care au experiența implementării și care au finalizat unul/mai multe proiect/e 

SAPARD/FEADR, comunitar/e sau a/au obținut/e asistență financiară nerambursabilă din partea altui 

instrument financiar  

- se verifica Punctul C din cererea de finanțare - C FINANȚĂRI NERAMBURSABILE OBȚINUTE, SAU 

SOLICITATE și Raportul asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant 

2. Gradul de acoperire a populatiei deservite respectiv  numărul cel mai mare de locuitori deserviţi de 

proiect; 

3. În caz de egalitate în urma departajării de la pct. 1,  departajarea se va face în funcţie de numărul mai 

mare de locuri de muncă nou – create. 

4. În caz de egalitate în urma departajării de la pct. 1 şi 2,  departajarea se va face în funcţie de durata de 

implementare a proiectului, respectiv durata de implementare cea mai scurtă descrisă în SF/DALI şi a 

Graficului de Implementare a proiectului.  
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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 de selecție intermediar 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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