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Nr. înreg. 417-12.07.2017
ASOCIATIA GRUPUL DE AC IUNE LOCAL PROGRESSIO
LANSEAZA APELUL DE SELECTIE AL PROIECTELOR
pentru
MASURA M4/6B - “DEZVOLTAREA COMUNIT ILOR”

Data lans rii apelului de selec ie: 20.07.2017

Num rul de referinț al sesiunii cererii de proiecte:
M 19.2 (M4/6B) – 2/17 – 31.07.17

Data limita de depunere a proiectelor: 31.07.2017, ora 12:00.
Locul i intervalul orar în care se pot depune proiectele: Proiectele se depun în cadrul sesiunilor
lansate, la punctul de lucru al Asocia iei Grupul de Ac iune Local Progressio din comuna Ilieni,
nr. 84 (conacul Sera), de luni pân vineri în intervalul orar 10.00-14.00. În ultima zi a sesiunii,
proiectele se pot depune pân la ora 12.00.
Alocare total a m surii: 900.000 Euro
Fondul nerambursabil disponibil pentru m sur alocat în aceast sesiune este de 354.049 Euro.
Suma maxim nerambursabil care poate fi acordat pentru finan area unui proiect: 67.226
euro
Valoarea proiectelor poate fi cuprins între 5.000 -80.000 Euro
Intensitatea sprijinului va fi de: 100% pentru investiții negeneratoare de venit și pentru investiții
generatoare de venit cu utilitate public respectiv 90% pentru investiții generatoare de venit pentru
cheltuielile eligibile din proiect.
Modelul Cererii de finan are pe care trebuie s -l foloseasc solicitantul este disponibil pe siteul asocia iei în cadrul M surii 4/6B: „Dezvoltarea comunit ților”, pentru beneficiari care au ca scop
în cadrul proiectului, renovarea și/sau dotarea c minelor culturale este recomandat s completeze
modelul de Cerere de finanțare-c mine culturale.
Cerin ele de conformitate si eligibilitate pe care solicitantul trebuie s le îndeplineasc ,
metodologia de verificare a acestora, respectiv documentele justificative aferente proiectului cât și
documentele justificative în vederea punct rii criteriilor de selecție - care trebuie depuse odat cu
depunerea proiectului - sunt detaliate în Ghidul Solicitantului aferent acestei m suri.
Ghidul Solicitantului este disponibil în biroul tehnic al GAL și poate fi accesat pe pagina de
internet al GAL al turi de toate documentele aferente m surii, inclusiv Cererea de finan are,
Procedura de selec ie a proiectelor aplicat de Comitetul de Selecție al GAL, Criteriile de
Selec ie cu punctajele aferente, punctajul minim pentru selectarea unui proiect și criteriile de
departajare ale proiectelor cu același punctaj.
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DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE AFERENTE PROIECTULUI
Documentele obligatorii care trebuie ataşate Cererii de finan are pentru întocmirea proiectului sunt:
1. Studiul de Fezabilitate / Documenta ia de Avizare pentru Lucr ri de Interven ii,
întocmite conform legisla iei în vigoare privind con inutului cadru al documenta iei tehnico‐
economice aferente investi iilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiecte de investi ii şi lucr ri de interven ii). Pentru proiectele demarate
din alte fonduri si nefinalizate, inclusiv in cazul in care pe amplasamentul pe care se propune
investitia exista suprapuneri partiale cu proiecte anterior finantate, în completarea documentelor
solicitate la punctul 1, solicitantul trebuie s depun un raport de expertiz tehnico‐economic din
care s reias stadiul investiției, indicând componentele/acțiunile din proiect deja realizate,
componentele/acțiunile pentru care nu mai exist finantare din alte surse, precum și devizele
ref cute cu valorile r mase de finanțat. Cheltuielile aferente tronsoanelor executate partial sau total
sunt neeligibile si se includ in bugetul proiectului in coloana cu cheltuieli neeligibile.
2. Certificat de Urbanism, valabil la data depunerii Cererii de Finan are, eliberat în condi iile
Legii nr.50/1991, republicat cu modific rile si, complet rile ulterioare, privind autorizarea
execut rii lucr rilor de construc ii, dac este cazul.
3.1. Inventarul bunurilor ce apar in domeniului public al comunei/comunelor, întocmit conform
legisla iei în vigoare privind proprietatea public şi regimul juridic al acesteia, atestat prin Hot râre
a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României (copie dup Monitorul Oficial).
și
3.2. În situa ia în care în Inventarul bunurilor care alc tuiesc domeniul public drumurile care fac
obiectul proiectului nu sunt incluse în domeniul public sau sunt incluse într‐o pozi ie global sau nu
sunt clasificate, solicitantul trebuie s prezinte Hot rârea/hot rârile consiliului local privind
aprobarea modific rilor şi / sau complet rilor la inventar în sensul includerii în domeniul public sau
detalierii pozi iei globale existente sau clasific rii unor drumuri neclasificate, cu respectarea
prevederilor art. 115 alin. (7) din Legea nr. 215/ 2001, republicat , cu modific rile şi complet rile
ulterioare, a administra iei publice locale, in privinta supunerii acesteia controlului de legalitate al
Prefectului, în condi iile legii (este suficient prezentarea adresei de înaintare c tre institu ia
prefectului pentru controlul de legalitate).
Sau
avizul administratorului terenului apar inând domeniului public, altul decât cel administrat de
primarie (dac este cazul)
4. Hot rârea Consiliului Local/Hot rârile Consiliilor Locale în cazul ADI pentru
implementarea proiectului, cu referire la însuşirea/aprobarea de c tre Consiliul Local a
urm toarelor puncte (obligatorii):
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•
•

necesitatea, oportunitatea și poten ialul economic al investi iei;
lucr rile vor fi prev zute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a investi iei
în cazul ob inerii finan rii;
• angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanț a investi iei pe o perioad de minimum
5 ani de la data efectu rii ultimei pl i;
• num rul de locuitori deservi i de proiect/utilizatori direc i (pentru gr dini e, licee/şcoli
profesionale, structuri tip „after‐school”, creşe);
• caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacit i etc.);
• agen ii economici deservi i direct de investi ie (dac este cazul, num r și denumire);
• nominalizarea reprezentantului legal al comunei/ADI pentru relația cu AFIR în derularea
proiectului.
Angajamentul de asigurare a cofinanț rii, daca este cazul.
Modelul de hot râre a consiliului local (Anexa – Model HCL) este orientativ!
5.1. Certificat de înregistrare fiscal
5.2. Încheiere privind înscrierea în registrul asocia iilor şi funda iilor, definitiv
irevocabil /Certificat de înregistrare în registrul asocia iilor şi funda iilor
şi
5.2.1. Actul de înfiin are şi statutul ADI

si

6. Document de la banc /trezorerie cu datele de identificare ale b ncii / trezoreriei şi ale contului
aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa b ncii / trezoreriei, codul IBAN al contului în care
se deruleaz operațiunile cu AFIR).
7. Raport asupra utiliz rii programelor de finan are nerambursabil întocmit de solicitant (va
cuprinde amplasamentul investi iei, obiective, tip de investiție, lista cheltuielilor eligibile, costuri şi
stadiul proiectului, perioada derul rii proiectului), pentru solicitanții care au mai beneficiat de
finan are nerambursabil începând cu anul 2007 pentru aceleaşi tipuri de investiții.
8.1 Notificare privind conformitatea proiectului cu condițiile de igiena şi s n tate public
sau
8.2.Notificare c investiția nu face obiectul evalu rii condițiilor de igien și s n tate public , dac
este cazul.
9.Notificare, care s certifice conformitatea proiectului cu legislația în vigoare pentru domeniul
sanitar veterinar și c prin realizarea investiției în conformitate cu proiectul verificat de DSVSA
județean , construcția va fi în concordanț cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar
și pentru siguranța alimentelor, dac este cazul.
10.Extrasul din strategie, care confirm dac investiția este în corelare cu orice strategie de
dezvoltare național /regional/ județean / local aprobat , corespunz toare domeniului de investiții
precum și copia hot rârii de aprobare a strategiei.
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11.Copie document de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului.
12.Extras de cont care confirm cofinan area investi iei, dac este cazul.
13.Documente care atest lipsa datoriilor c tre stat: Certificat de atestare fiscal de la ANAF
14.Document care atest codul unic de înregistrare APIA
15. Documente de parteneriat sau echivalente pentru justificarea parteneriatului pentru criteriul de
selecție 7 sau 8.
16.Alte documente justificative (se vor specifica de c tre solicitant, dup caz).
ATENŢIE! Documentele trebuie s fie valabile la data depunerii Cererii de Finan are, termenul de
valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legisla ia în vigoare.

4

Birou: sat. Ilieni, nr. 84, tel: 0267 347 747, e-mail: gal.progressio@yahoo.com
www.galprogressio.ro

CERINȚELE DE CONFORMITATE ȘI ELIGIBILITATE

Cerin ele i metodologia de aplicat pentru verificarea conformit ii
I. Verificarea Cererii de finan are
1. Solicitantul a utilizat variant actual , în momentul lans rii apelului de selec ie, a Cererii
de finan are, disponibil pe site-ul asocia iei aferent m surii?
Se verific dac versiunea cererii de finanțare de pe site-ul asociației, în vigoare la momentul
lans rii apelului de selecție, corespunde cu cea menționat în cererea de finanțare depus de
solicitant. Dac a utilizat alt variant (nu cea existent pe site-ul), cererea de finanțare este
declarat neconform .
2. Dosarul Cererii de finan are este legat, iar documentele pe care le con ine sunt numerotate
de c tre solicitant?
Se verific dac Dosarul Cererii de Finanțare este legat, iar documentele pe care le conține sunt
numerotate de c tre solicitant.
3. Referin ele din Cererea de finan are corespund cu num rul paginii la care se afl
documentele din Dosarul Cererii de Finan are?
Se verific dac referințele din Cererea de finanțare corespund cu num rul paginii la care se afl
documentele din Lista documentelor din cererea de finan are şi din Dosarul Cererii de Finanțare.
4. Copia scanat a documentelor ataşate Cererii de finan are este prezentat al turi de forma
electronic a Cererii de finan are?
Se verific dac pe CD exist fişierele scanate conform listei documentelor. Dac exist
concordan , expertul bifeaz Da, în caz contrar bifeaz Nu şi Cererea de finan are este neconform .
5. Copia electronic a Cererii de finan are corespunde cu dosarul original pe suport hârtie?
Expertul verific concordanța dosarul original a Cererii de finanțare pe hârtie, cu copia electronic .
Verificarea se face de la document la document. Dac se constat diferen e între CF pe suport de
hârtie şi suportul electronic, Cererea de finan are este declarat neconform , iar constat rile se
men ioneaz la rubrica Observa ii.
6. Dosarul original al Cererii de finan are corespunde cu copia pe suport hârtie?
Expertul verific concordanța copiilor pe suport hârtie cu originalul. Verificarea se face prin sondaj.
Dac se constat diferen e între original şi copii, Cererea de finan are este declarat neconform , iar
constat rile se men ioneaz la rubrica Observa ii.
7. Cererea de finan are este completat

i semnat de solicitant?

A - PREZENTARE GENERAL
A1. M sura: se verific dac este bifat m sura 19.2 ...... pentru care se solicit finan are
nerambursabil .
A2. Nume prenume/Denumirea solicitantului: se verific dac numele solicitantului corespunde
celui men ionat în documentele anexate, dup caz.
A3. Titlu proiect: se verific dac este completat titlul proiectului.
5

Birou: sat. Ilieni, nr. 84, tel: 0267 347 747, e-mail: gal.progressio@yahoo.com
www.galprogressio.ro

A4. Prezentarea proiectului: Expertul verific dac solicitantul a completat acest punct.
A5. Amplasamentul proiectului: Expertul verific dac sunt completate c su ele corespunz toare
obiectivelor investi iei şi sunt selectate regiunea, jude ul, comuna, satul şi dac acestea corespund
cu cele menționate în documentele 1, 2,3.
A6. Date despre tipul de proiect:
A6.1 – În cazul proiectelor de investiții, expertul verific dac solicitantul a bifat c su ele
corespunz toare privind categoria proiectului .
A6.2 - În cazul proiectelor de investiții, expertul verific dac solicitantul a bifat c su ele
corespunz toare privind tipul proiectului de modernizare şi/sau extindere sau investi ie nou .
Expertul verific corectitudinea r spunsului din titlul proiectului (A3) şi descrierea proiectului (A4).
Dac bifa nu este corespunz toare, expertul corecteaz bifa, înscriind acest lucru la rubrica
Observa ii.
A6.3 – Pentru proiectele de investiții, expertul verific dac solicitantul a bifat c suța
corespunz toare categoriei de beneficiar (public sau privat) în care se încadreaz . Expertul verific
documentele constitutive ale solicitantului.
B - INFORMA II PRIVIND SOLICITANTUL
B1. Descrierea solicitantului
B1.1 Data de înfiin are a solicitantului:
Pentru proiectele de investiții, trebuie verificat dac data corespunde celei men ionate în
documentul 11.
Certificat de înregistrare fiscal : expertul verific dac acesta corespunde celui men ionat în lista de
documente.
Statutul juridic al solicitantului: expertul verific dac acesta corespunde celui men ionat în lista de
documente.
B1.2 Sediul social: expertul verific dac adresa sediului social corespunde celei men ionate în
documentele justificative corespunz toare.
B1.3 Numele reprezentantului legal, func ia acestuia în cadrul organizatiei: Se verific concordan a
cu specifica iile din documentulele anexate şi dac este completat specimenul de semn tur .
B2. Informa ii referitoare la persoana responsabil legal de proiect
B2.1 Date de identitate ale reprezentantului legal de proiect: expertul verific dac informa iile din
cererea de finanțare corespund cu cele din actul de identitate al reprezentantului legal.
B2.2. Domiciliul stabil al reprezentantului legal de proiect: expertul verific dac toate informa iile
men ionate în aceast secțiune corespund celor care figureaz în actul de identitate al reprezentantului
legal.
B3. Informatii privind contul bancar pentru proiect FEADR
B3.1 Denumirea b ncii/trezoreriei
B3.2 Adresa b ncii/trezoreriei
B3.3 Cod IBAN
B3.4 Titularul contului: expertul verific dac coordonatele furnizate corespund solicitantului, a
c rei descriere a fost f cut la punctul B1, precedent. Toate informațiile trebuie s concorde cu cele
menționate în documentele anexate. Contul se exprim în moneda: LEI.
8. Codul unic de identificare RO existent/atribuit?
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Codul unic de înregistrare RO existent/ atribuit: exist dou situații:
1. solicitantul este înregistrat la APIA şi a înscris codul RO. În acest caz expertul verific codul
RO înscris de solicitant în Registrul unic de identificare şi va trece num rul codului RO
existent la pct. 4, t ind cu o linie oblic „atribuit”,
2. solicitantul nu este înregistrat la APIA. În acest caz expertul solicit informații suplimentare.
9. Pe fiecare copie, a unui document original care r mâne în posesia solicitantului, apare
men iunea „conform cu originalul” şi semn tura beneficiarului?
La acest punct se verific concordanța copiei cu originalul, semneaz şi dateaz documentul
COPIE, bifeaz in coloana „Concordanța copie cu original” dup verificarea documentelor atașate
cererii de finanțare, când se verific concordanța copiei cu originalul.
Dac nu corespund, se bifeaz c suța NU şi se specific la rubrica „Observa ii”.
10. Solicitantul a bifat/completat partea C din Cererea de finan are referitoare la ob inerea
unei asisten e financiare nerambursabile din alte fonduri?
Expertul verific dac solicitantul a bifat c su a corespunz toare NU în Cererea de finan are sau a
completat în coloanele corespunz toare DA și toate informatiile solicitate (num rul de proiecte,
denumirea programului şi titlul proiectelor, valoarea sprijinului financiar nerambursabil în Euro).
Funcție de acestea, expertul va bifa c su a corespunz toare DA sau NU. Dac solicitantul nu a bifat
sau completat partea C, Cererea de finanțare este neconform .
11. Dac solicitantul a ob inut asisten financiar nerambursabil pentru acela i tip de
serviciu/investi ie, este ata at Raportul asupra utiliz rii programelor de finan are
nerambursabil (obiective, tip de serviciu/investi ie, lista cheltuielilor eligibile, elemente clare
de identificare ale serviciului/investi iei, costul i stadiul proiectului, perioada derul rii
proiectului), întocmit de solicitant, pentru solicitan ii care au mai beneficiat de programe de
finan are nerambursabil , pentru acelea i tipuri de servicii/investi ii?
Dac r spunsul la punctul 7 a fost DA, se verific dac solicitantul a atașat Raportul asupra utiliz rii
altor programe de finan are nerambursabil (rezumat) întocmit de solicitant, în cazul în care acesta a
mai beneficiat de sprijin financiar pentru aceleași tipuri de servicii/investiții și a atașat procese
verbale de recepție sau documente similare pentru proiectele de servicii/investiții, înscrise în
secțiunea C a Cererii de finanțare.
În caz contrar, se bifeaz c suța corespunz toare NU, se specific acest lucru la rubrica Observații,
iar cererea de finanțare este neconform . În cazul în care solicitantul nu a obținut asistenț
financiar nerambursabil din alte fonduri, expertul bifeaz c suța NU ESTE CAZUL.
12 Solicitantul a completat lista documentelor anexe obligatorii şi cele impuse de tipul
m surii?
Expertul verific dac sunt bifate c suțele. Lipsa documentelor Cererea de finanțare este declarat
neconform .
13. Solicitantul a ata at la Cererea de finan are toate documentele anex obligatorii din list ?
Expertul verific documentele conform listei, dac unul din documentele obligatorii nu este ataşat
Cererii de finan are, se specific la rubrica Observa ii lipsa acestuia, iar Cererea de finan are este
declarat neconform .
14. Solicitantul i-a însu it angajamentele corespunz toare proiectului din Declara ia pe
propria r spundere a solicitantului?
7
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Expertul verific dac este completat numele solicitantului, al reprezentantului legal şi dac au fost
bifate c su ele corespunz toare. Dac nu sunt bifate c su ele corespunz toare, se bifeaz c su a
corespunz toare NU, se specific acest lucru la rubrica Observa ii iar Cererea de finantare este
declarat neconform .
15. Solicitantul a datat i semnat Declara ia pe propria r spundere a solicitantului?
Expertul verific existența datei și a semn turii solicitantului. Dac informațiile nu sunt precizate,
Cererea de finanțare este declarat neconform .
16. Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ ?
Expertul verific dac este completat bugetul indicativ, pe coloanele corespunz toare cheltuielilor
eligibile și neeligibile şi c opera iunile previzionate sunt men ionate în coloanele prev zute în acest
scop. Dac informa iile nu sunt precizate, Cererea de finan are este declarat neconform .
17. Proiectul respect cerin ele men ionate în Apelul de selec ie?
Expertul verific dac proiectul depus se încadreaz în cerințele prev zute în Apelul de selecție, în
ceea ce privește valoarea maxim nerambursabil pe proiect, obiectivele eligibile și alte elemente
specificate de GAL.
18. Valoarea finan rii nerambursabile este de maximum 200.000 euro?
Expertul verific dac valoarea finanț rii nerambursabile a proiectului dep șește suma de 200.000
euro.
19. Investi ia prev zut prin proiect se realizeaz pe teritoriul acoperit de GAL?
Expertul verific dac localitatea/localit țile pe care se va realiza investiția (așa cum se menționeaz
în Cererea de finanțare) se reg sesc pe teritoriul acoperit de GAL - conform Strategiei de
Dezvoltare Local a GAL care a selectat proiectul.
În cazul în care proiectul vizeaz obiective de servicii, se va bifa ”NU ESTE CAZUL”.
20. Obiectivele, tipul de beneficiar i tipul de investi ie/serviciu prezentate în Cererea de
finan are se încadreaz în fi a m surii din SDL?
Expertul verific dac obiectivele proiectului, tipul de beneficiar și tipul de serviciu/investiție
menționate în Cererea de finanțare se reg sesc în Fișa m surii – parte integrant în Strategia de
Dezvoltare Local a GAL ce a selectat proiectul. Dac informațiile respective nu se reg sesc,
Cererea de finanțare este declarat neconform .
21. Domeniul de interven ie în care a fost încadrat proiectul, prezentat în Cererea de
finan are, corespunde Domeniului de interven ie prezentat în SDL în cadrul m surii
respective?
Expertul verific dac proiectul a fost încadrat corect în Domeniul de intervenție, conform Fișei
m surii din cadrul Strategiei de Dezvoltare Local .
Expertul va verifica încadrarea proiectului într-un anumit Domeniu de intervenție din cadrul m surii
din SDL, corelând obiectivul specific al proiectului prezentat în Cererea de finanțare cu informațiile
din Fișa m surii.
Dac Domeniul de intervenție este selectat corect, conform Fișei m surii din SDL, proiectul este
declarat conform.
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22. Indicatorii de monitorizare specifici domeniului de interven ie pe care este încadrat
proiectul, inclusiv cei specifici teritoriului (dac este cazul), prev zu i în fi a tehnic a m surii
din SDL, sunt completa i de c tre solicitant?
Expertul verific dac beneficiarul a completat corect indicatorii de monitorizare corespunz tori
domeniului de intervenție principal, respectiv secundar/e (dac este cazul), pe care este încadrat
proiectul, precum și indicatorii specifici teritoriului (dac este cazul), conform fișei m surii din
SDL. Dac indicatorii au fost completați corect, expertul bifeaz DA și completeaz tabelul cu
informațiile din cererea de finanțare. În cazul în care solicitantul nu a completat secțiunea
corespunz toare indicatorilor de monitorizare, expertul bifeaz NU și cererea de finanțare este
declarat neconform . În cazul în care indicatorii din cererea de finanțare nu au fost completați
corect/ au fost completați parțial de c tre solicitant, expertul bifeaz "DA cu diferențe" și
completeaz tabelul cu informația corect .
II. Verificarea documentelor anexate
Prezența documentelor trebuie să fie atestată prin bifarea în tabelul la partea E/D a Cererii de
finanțare. Dacă solicitantul nu atașează anumite documente (neobligatorii) pentru că acestea nu
corespund naturii proiectului, expertul va bifa căsuțele 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 finanțare cu originalele aflate la
solicitant se efectuează prin bifarea căsuței corespunzătoare din coloana „Concordanță copie cu
originalul”, unde este cazul.
DOCUMENTE DE PREZENTAT
1. Studiul de fezabilitate/documenta ia de
avizare pentru lucr ri de interven ii,
întocmite conform legislației în vigoare (HG
nr. 28/2008sau HG nr. 907/2016), pentru
proiecte cu lucr ri de construcții şi/sau montaj

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE
- Controlul conformit ții va consta în verificarea
existenței Studiului de fezabilitate/ Documenta iei de
avizare a lucr rilor de interven ii.
Se va verifica existen a foii de cap t cu semn turile şi
ştampilele elaboratorilor, dup caz1.

2. Certificat de urbanism, valabil la data
depunerii Cererii de Finan are, eliberat în
condi iile legii (Legea nr. 50/1991,
republicat , cu modific rile şi complet rile
ulterioare)

Expertul verific prezen a acestui document și faptul
c acest certificat/autoriza ie este completat/ ,
semnat/ şi poart ştampila administra iei care l-a
eliberat.
Expertul verific
în baza informațiilor din
Certificatului de Urbanism, valabil la data depunerii
Cererii de finanțare, dac investiția respect Planul
Urbanistic General
Expertul verific dac :
-investiția respect toate specificațiile din Certificatul
de Urbanism eliberat in temeiul reglementarilor
Documentației de urbanism faza PUG:
sau

Co for Ordo a ței Guver ului r. 7/
completarea unor acte normative
1

5 privi d regle e tarea u or

ăsuri fiscal-bugetare și

odificarea și
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3. Document de la institu ia financiar cu
datele de identificare ale acesteia, şi ale
contului
aferent
proiectului
FEADR
(denumirea, adresa instituției financiare, codul
IBAN al contului în care se deruleaz
operațiunile cu AFIR).
4. Certificate care s ateste lipsa datoriilor
restante fiscale şi sociale, emise de Direc ia
General a Finan elor Publice și, dac este
cazul,
graficul de reeşalonare a datoriilor c tre
bugetul consolidat.
Alte documente, dup caz, specifice m surii:
5. Document emis de ANSVSA/DSVSA
pentru proiect, conform Protocolului de
colaborare dintre AFIR și ANSVSA publicat
pe pagina de internet a AFIR
i/sau
Document emis de DSP jude ean pentru
proiect, conform Protocolului de colaborare
dintre AFIR și MS publicat pe pagina de
internet a AFIR
În cazul moderniz rilor:
Autoriza ie
sanitar /Notificare
de
constatare a conformit ii cu legisla ia
sanitar emis cu cel mult un an înaintea
depunerii Cererii de finanțare, pentru unit țile
care
se
modernizeaz
și
se
autorizeaz /avizeaz conform legislației în
vigoare.
6. a) Inventarul bunurilor care apar in
domeniului public al UAT/UAT-uri,
întocmit conform legisla iei în vigoare, atestat
prin Hot râre a Guvernului şi publicat în
Monitorul Oficial al României (copie dup
Monitorul Oficial).
- Hot rârea Consiliului Local privind
aprobarea modific rilor şi/sau complet rilor la
inventarul domeniului public, în sensul
includerii în domeniul public sau detalierii
poziției globale existente sau clasific rii unor
drumuri
neclasificate,
cu
respectarea

-in situația in care investiția propusa prin proiect nu
se reg sește in PUG, solicitantul va depune
Certificatul de Urbanism eliberat in temeiul
reglementarilor Documentației de urbanism faza
PUZ.
Expertul verific
prezența acestui document.
Controlul conformit ții va consta în verificarea c
acest document este completat, semnat și poart
ștampila administrației care l-a eliberat.
Controlul conformit ții va consta în verificarea
faptului c documentele sunt completate, semnate,
poart ștampila administrației care le-a eliberat si
sunt valabile în momentul depunerii Cererii de
finanțare, conform legislației în vigoare.
Controlul conformit ii va consta în verificarea, pe de
o parte, c aceste documente sunt completate,
semnate și poart ștampila administrației care le-a
eliberat.
De asemenea se verific dac acestea au fost eliberate
pentru proiectul și solicitantul respectiv, conform
Protocoalelor de colaborare dintre AFIR și ANSVSA,
respectiv AFIR și MS, publicate pe pagina de internet
a AFIR.
Se solicit originalul documentelor și expertul
verific concordanța copiei cu originalul, bifând
c suța corespunz toare în coloana ’’Concordanța
copie cu originalul”.

Controlul conformit ții va consta în verificarea, pe de
o parte, c aceste documente sunt completate,
semnate și poart ștampila administrației care le-a
eliberat.
De asemenea se verific dac acestea au fost eliberate
pentru proiectul și solicitantul respectiv.
Se solicit originalul documentelor și expertul
verific concordanța copiei cu originalul, bifând
c suța corespunz toare în coloana ’’Concordanța
copie cu originalul”.
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prevederilor Art. 115 alin (7) din Legea nr.
215/ 2001, republicat , cu modific rile şi
complet rile ulterioare, (a administra iei
publice locale, adic s fi fost supus
controlului de legalitate al Prefectului, în
condi iile legii)
- Acordul autorit ii de in toare (în cazul în
care terenul este inclus in proprietatea public
sau administrarea unei autorit ți publice
locale, alta decât cea care solicit fonduri
FEADR)
(dac
este
cazul);
avizul
administratorului
terenului
aparținând
domeniului public, altul decât cel administrat
de prim rie (dac este cazul);
7. Pentru beneficiari publici:
Hot rârea Consiliului Local /Hot rârile
Consiliilor Locale pentru implementarea
proiectului, cu referire la urm toarele puncte
(obligatorii):
•necesitatea, oportunitatea și potențialul
economic al investiției;
•lucr rile vor fi prev zute în bugetul/ele
local/e pentru perioada de realizare a
investiției;
•angajamentul de a asigura funcționarea la
parametrii proiectați și întreținerea investiției,
pe o perioad de minimum 5 ani, de la ultima
tranș de plat .
•suprafețele deservite de investiție;
•agenții economici (agricoli și non-agricoli),
obiective turistice și agroturistice, deserviți
direct de investiție (num r și denumire);
• precizarea privind asigurarea accesului
public (f r taxe) la investi ia realizat prin
proiect.
• angajamentul c va asigura cofinan area
proiectului, dac este cazul
• num rul de locuitori deservi i de proiect /
utilizatori direc i (pentru gr dini e, licee /
şcoli profesionale, structuri tip „after-school”,
creşe);
• caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume,
capacit i etc.)
• agenții economici deserviți direct de
investiție (dac
este cazul, num r și
denumire);
• nominalizarea reprezentantului legal al
comunei pentru rela ia cu AFIR în derularea

-Controlul conformit ții va consta în verificarea
prezentei acestui document şi c
hot rârea
consiliului/ilor local/e con in/e toate punctele
obligatorii specificate.
Controlul conformit ții va consta în verificarea c
acest document este semnat şi poart ștampila
administrației care l-a eliberat.
Expertul verific
în Hot rârea Consiliului
Local/Hot rârile Consiliilor Locale în cazul ADI
pentru implementarea proiectului, angajamentul de a
suporta cheltuielile de întreținere/mentenanț a
investiției pe o perioad de minimum 5 ani de la data
la care investiția a fost data in exploatare
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proiectului.
8. Certificat de înregistrare fiscal

Expertul verifica prezența acestui document.
Controlul conformit ții va consta în verificarea c
aceste documente sunt completate, semnate şi poart
ștampila administrației care le-a eliberat şi ca sunt
emise pe numele solicitantului.
Se verific dac informațiile menționate în paragraful
A3. B1.1 si B1.2 al Cererii de finanțare corespund cu
cele men ionate în documentul 8 numele
solicitantului, statutul şi codul fiscal
9. Încheiere privind înscrierea în registrul Se verifica conformitatea informatiilor mentionate la
asocia iilor şi funda iilor, definitiv si punctul A6.2, B1.1 si B1.2 din Cererea de finantare
irevocabil /Certificat de înregistrare în cu informatiile din documentele 9 si 10 prezentate
registrul asocia iilor şi funda iilor
10. Actul de înfiin are i statutul ADI
Expertul verific prezen a documentului. Controlul
conformit ii va consta în verificarea c acest
document este completat, semnat şi poart ştampila
administra iei care l-a eliberat.
- Pentru ADI, Expertul verific dac din doc. 10
prezentat sunt men ionate urm toarele: denumirea
asocia iei, asocia ii, sediul, durata, scopul înfiin rii şi
membrii Consiliului Director.
Se verific Declaratia F a cererii de finan are declara ie pe proprie r spundere a solicitantului
privind datoriile fiscale restante şi faptul c
solicitantul nu se reg seşte în una din Categoriile de
solicitanți/ beneficiari ai m surilor/sub-m surilor de
investiții derulate prin PNDR 2014- 2020,
restricționate de la finanțare.
11. Raport asupra utiliz rii programelor de În cazul în care în Secțiunea C din cererea de
finan are nerambursabil
întocmit de finanțare solicitantul declar c a obținut finanțare
solicitant (va cuprinde obiective, tip de nerambursabil , se verific prezența Raportului
investi ie, lista cheltuielilor eligibile, costuri şi asupra
utiliz rii
programelor
de
finanțare
stadiul
proiectului,
perioada
derul rii nerambursabil .
proiectului), pentru solicitanții care au mai
beneficiat de finan are nerambursabil
începând cu anul 2002 pentru aceleaşi tipuri
de investi ii.
12. Extrasul din strategie, care confirm Se verific extrasul din strategie care confirm c
dac investiția este în corelare cu orice investiția este în corelare cu orice strategie de
strategie de dezvoltare național /regional/ dezvoltare național / regional / județean / local ,
județean / local aprobat , corespunz toare corespunz toare domeniului de investiții
domeniului de investiții precum și copia Se verific copia hot rârii de aprobare a strategiei
hot rârii de aprobare a strategiei
13. Copia actului de identificare a Expertul verifica prezența acestui document.
reprezentantului legal de proiect
Controlul conformit ții va consta în verificarea c
aceste documente sunt valabile şi ca sunt emise pe
12
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14. Extras de cont care confirma
cofinan area investi iei, dac este cazul

15. Document care atest
înregistrare APIA

codul unic de

16.Documente de parteneriat sau echivalente
pentru justificarea parteneriatului pentru
criteriul de selecție 7 sau 8

numele solicitantului.
Expertul verifica prezența acestui document.
Controlul conformit ții va consta în verificarea c
aceste documente sunt valabile şi ca sunt emise pe
numele solicitantului.
Expertul verific dac din documentele depuse de
beneficiar reiese ca solicitantul are asigurat
cofinanțarea proiectului în funcție de intensitatea
sprijinului rezultat din Analiza Cost Beneficiu.
Expertul verifica prezența acestui document.
Controlul conformit ții va consta în verificarea c
aceste documente sunt emise pe numele
solicitantului.
Expertul verifica prezența acestui document.
Controlul conformit ții va consta în verificarea c
aceste documente sunt valabile şi ca sunt emise pe
numele solicitantului.

17. Alte documente justificative

13

Birou: sat. Ilieni, nr. 84, tel: 0267 347 747, e-mail: gal.progressio@yahoo.com
www.galprogressio.ro

FIŞ DE VERIFICARE A ELIGIBILIT

II

Titlul proiectului:
Num r de înregistrare a cererii de finan are: ................................
Data înregistr rii proiectului la GAL: .............................................
Denumire solicitant: ..................................................
Statutul juridic: ………………………………………
Date personale (reprezentant legal al solicitantului)
Nume:…………………………………………………
Prenume:……………...………………………………
Func ie:…………………………...................................
Obiectivele i tipul proiectului: ..................................................
Amplasarea proiectului*:..............................................................

EG1 Solicitantul trebuie s se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili  
Documente Verificate
Actele juridice de înființare și funcționare (act de înființare şi statutul ADI, Încheiere privind
înscrierea în registrul asociațiilor şi fundațiilor r mas definitiv /Certificat de înregistrare în
registrul asociațiilor şi fundațiilor (ADI), specifice fiec rei categorii de solicitanți, certificat de
înregistrare fiscal , certificat de atestare fiscal privind datoriile fiscale restante din cererea de
finanțare.
EG2 Solicitantul trebuie s se angajeze c va asigura mentenan a
 
investi iei pe o perioad de minimum 5 ani de la data ultimei pl ti
Documente Verificate
Hot rârea Consiliului Local (Hot rârile Consiliilor locale în cazul ADI);
EG3 Solicitantul nu trebuie s fie în insolven sau incapacitate de plat
Documente Verificate

 

Certificat de atestare fiscal de la ANAF
EG4 Investi ia se încadreaz în cel pu in unul din tipurile de sprijin
prev zute prin Sub-M sur ?
Documente Verificate:

 

Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare pentru Lucr ri de Intervenții
EG5 Investi ia se realizeaz în spa iul rural/în teritoriul LEADER?
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Documente Verificate:
Studiu de Fezabilitate / Documentația de Avizare pentru Lucr ri de Intervenții și
Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei/comunelor, întocmit conform
legislației în vigoare privind proprietatea public şi regimul juridic al acesteia, atestat prin
Hot râre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României (copie dup Monitorul
Oficial) și în situația în care, în Inventarul bunurilor care alc tuiesc domeniul public, investițiile
care fac obiectul proiectului, nu sunt incluse în domeniul public sau sunt incluse într‐o poziție
global , solicitantul trebuie s prezinte:
și
Hot rârea Consiliului Local privind aprobarea modific rilor şi/sau complet rilor la inventar în
sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziției globale existente sau clasific rii în
drumuri publice a unor drumuri neclasificate sau schimb rii categoriei de drum public (din
categoria funcțional a drumurilor de interes județean în categoria funcțional a drumurilor de
interes local), cu respectarea prevederilor art. 115 alin (7) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației
publice locale, republicat , cu modific rile şi complet rile ulterioare, în privința supunerii
acesteia controlului de legalitate al prefectului, în condițiile legii (este suficient prezentarea
adresei de înaintare c tre Instituția Prefectului, pentru controlul de legalitate, în condițiile legii).
sau
avizul administratorului terenului aparținând domeniului public, altul decât cel administrat de
Comun (dac este cazul)
EG6 Investi ia trebuie s fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare
 
na ional /regional /jude ean /local aprobat , corespunz toare
domeniului de investi ii
Documente Verificate
- Extrasul din strategie care confirm c investiția este în corelare cu orice strategie de dezvoltare
național / regional / județean / local , corespunz toare domeniului de investiții
- Copia hot rârii de aprobare a strategiei
 
EG7 Investi ia trebuie s respecte Planul Urbanistic General în vigoare
Documente Verificate:
- Certificatul de Urbanism eliberat în temeiul reglement rilor Documentației de urbanism faza
PUG:
- în situația în care investiția propus prin proiect nu se reg sește în PUG, Certificatul de
Urbanism eliberat în temeiul reglement rilor Documentației de urbanism faza PUZ.
EG8 Investi ia trebuie s demonstreze necesitatea, oportunitatea i
 
poten ialul economic al acesteia
Documente Verificate:
Hot rârea consiliului local (consiliilor locale în cazul ADI), Hot rârea Adun rii Generala aferent,
Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare pentru Lucr ri de Intervenții
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METODOLOGIE
de aplicat pentru verificarea condi iilor de eligibilitate
EG1. Solicitantul trebuie s se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili.
DOCUMENTE PREZENTATE
6.1 Certificatul de înregistrare
fiscal
6.2. Încheiere privind înscrierea
în registrul asocia iilor şi
funda iilor, r mas definitiv /
Certificat de înregistrare în
registrul asocia iilor şi
funda iilor (în cazul ADI)
şi
6.2.1. Actul de înfiin are şi
statutul ADI

PUNCTE
DE
VERIFICAT
ÎN
CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE
Se verific dac informațiile menționate în paragraful A3.
B1.1 si B1.2 al Cererii de finanțare corespund cu cele
menționate în documentul 6.1: numele solicitantului, statutul
şi codul fiscal.
Se verifica conformitatea informațiilor menționate la
punctul A6.2, B1.1 si B1.2 din Cererea de finanțare cu
informațiile din documentele 6.2 si 6.2.1 prezentate:
- Pentru ADI, Expertul verific dac din doc.6.2.1 prezentat
sunt menționate urm toarele: denumirea asocia iei, asocia ii,
sediul, durata, scopul înființ rii şi membrii Consiliului
Director.

Dac în urma verific rii documentelor reiese c solicitantul se încadreaz în categoria
solicitan ilor eligibili, expertul bifeaz c su a corespunz toare solicitantului şi c su a DA.
Prevederile art 6. din HG nr. 226/2015 cu modific rile şi complet rile ulterioare, se aplic
corespunzator şi în cazul ADI, dac un membru al asocia iei se afl în situa iile prev zute.
În cazul în care solicitantul nu se încadreaz în categoria solicitan ilor eligibili, expertul bifeaz
c su a NU, motiveaz pozi ia lui în liniile prev zute în acest scop la rubrica Observa ii iar
Cererea de Finan are va fi declarat neeligibil .
EG2. Solicitantul se angajeaz c va asigura mentenan a investi iei pe o perioad de minimum 5
ani de la data la care investi ia a fost dat in exploatare.
DOCUMENTE
PREZENTATE
Hot rârea Consiliului
Local / Consiliilor Locale
in cazul ADI/pentru
implementarea proiectului
angajamentul de a suporta
cheltuielile de mentenan a
a investi iei pe o perioad
de minimum 5 ani de la
data efectu rii ultimei
pl i-la care investi ia a
fost data in exploatare;

PUNCTE
DE
VERIFICAT
ÎN
CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE
Expertul verific în Hot rârea Consiliului Local/Hot rârile
Consiliilor Locale în cazul ADI, angajamentul de a suporta
cheltuielile de întreținere/mentenanț a investiției pe o perioad de
minimum 5 ani de la data la care investiția a fost dat în
exploatare.
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Dac verificarea documentelor confirm faptul c proiectul are Hot rârea de Consiliului Local
/Hot rârile de Consilii Locale, pentru realizarea investiției, cu referire la punctele obligatorii
menționate mai sus, expertul bifeaz c suța din coloana DA din fișa de verificare. (În caz contrar,
expertul bifeaz c suța din coloana NU și motiveaz poziția lui în rubrica „Observații” din fișa de
evaluare general a proiectului, criteriul de eligibilitate nefiind îndeplinit.
EG3. Solicitantul nu trebuie s fie în insolven

sau incapacitate de plat

DOCUMENTE PREZENTATE

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE
Certificat de atestare fiscal de la ANAF Certificatul trebuie s menționeze clar lipsa
datoriilor de la secțiunea A.
și, dac este cazul:
- Decizia de rambursare aprobat a sumelor negative
solicitate la rambursare prin deconturile de TVA
și/sau exist alte documente aprobate pentru
soluționarea
cererilor
de
restituire,
decizie/documente care au fost aprobate ulterior
eliber rii certificatului de atestare fiscal pentru
compensarea obligațiilor fiscale de la Sect.A.
- Confirmarea vizat de c tre Administrația
financiar , c respect graficul de reeșalonare a
datoriilor c tre bugetul consolidat (data de
înregistrare dovedind acest lucru).
Pentru documentele „copie” se solicit originalul
documentului şi expertul verific concordanța copiei
cu originalul, bifând c suța corespunz toare în
coloana „Concordanț copie cu originalul”.
Dac verificarea documentelor confirm faptul solicitantul nu se g sește în insolvenț sau în
incapacitate de plat , expertul bifeaz c suța din coloana DA din fișa de verificare. (În caz contrar,
expertul bifeaz c suța din coloana NU şi motiveaz poziția lui în rubrica „Observații” din fișa de
evaluare general a proiectului, criteriul de eligibilitate nefiind îndeplinit.
EG4. Investi ia trebuie s se încadreze în cel pu in unul din tipurile de sprijin
prev zute prin sub-m sur .
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DOCUMENTE PREZENTATE
1.
Studiul
de
Fezabilitate/Documentatia
de
Avizare
pentru
Lucraride
Interventii,
întocmite conform
legisla iei în vigoare privind
con inutul cadru al documenta iei
tehnico-economice
aferente
investi iilor publice, precum şi a
structurii şi metodologiei de
elaborare a devizului general pentru
obiective de investi ii şi lucr ri de
interven ii)
2.
Certificatul de Urbanism
3. Hot rârea nr. 866/2008 pentru
modificarea Hot rârii Guvernului
nr. 844/2002 privind aprobarea
nomenclatoarelor
calific rilor
profesionale pentru care se asigur
preg tirea
prin
înv ț mântul
preuniversitar, precum şi durata de
școlarizare .

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE
Expertul verific în baza informațiilor din Cererea de
Finanțare şi SF/DALI, dac investiția se încadreaz în cel
puțin unul din tipurile de sprijin prev zute prin sub-m sur .
În cazul instituțiilor de înv ț mânt secundar superior,
filiera tehnologic cu profil resurse naturale şi protec ia
mediului, expertul verific dac investi ia se realizeaz întro unitate de înv ț mânt care se reg sește în Anexa 3a sau
3b din Hot rârea nr. 866/2008 pentru modificarea Hot rârii
Guvernului
nr.
844/2002
privind
aprobarea
nomenclatoarelor calific rilor profesionale pentru care se
asigur preg tirea prin înv ț mântul preuniversitar, precum
şi durata de școlarizare iar pentru școlile profesionale în
domeniul agricol în Anexa 1a sau 1b din aceiași Hot râre,
prin verificarea informațiilor din acreditarea unit ții de
înv ț mânt, prezentata in SF/DALI.
În cadrul unui proiect ce vizeaz extinderea
infrastructurii educa ionale sunt eligibile construcțiile
realizate în scop didactic (ex: laboratoare/ateliere/sere, etc).
Nu
este
eligibil
construc ia
s lilor
de
sport/cantinelor/c minelor, ac iunile eligibile pentru acestea
fiind cele de modernizare. De asemenea, va fi considerat
dotare şi achizi ia de maşini şi utilaje agricole, care prin
SF/DALI demonstreaz c vor fi utilizate exclusiv în scop
didactic.
Se verific dac Certificatul de Urbanism este eliberat
pentru investiția propus prin proiect, dac este valabil la
data depunerii Cererii de finan are.

Dac verificarea documentelor confirm faptul c investiția se încadreze în cel puțin unul din
tipurile de sprijin prev zute prin sub-m sur , se va bifa caseta “da” pentru verificare. În caz
contrar, expertul bifeaz c suța din coloana NU şi motiveaz poziția în rubrica „Observații”,
criteriul de eligibilitate nefiind îndeplinit.
EG5. Investi ia trebuie s se realizeze în spa iul rural/teritoriul LEADER

DOCUMENTE PREZENTATE

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN
CADRUL DOCUMENTELOR
PREZENTATE
Studiul de Fezabilitate/Documentația de avizare Expertul verific dac terenul pe care se
pentru Lucr ri de Intervenții
amplaseaz proiectul este înregistrat în
si
domeniul public. În situația în care în
Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al inventarul publicat în Monitorul Oficial al
comunei/comunelor, întocmit conform legislației în României drumurile sau terenurile care fac
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vigoare privind proprietatea public şi regimul obiectul proiectului nu sunt incluse în
juridic al acesteia, atestat prin Hot râre a domeniul public, sunt incluse într-o
Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al poziție global sau nu sunt clasificate,
României (copie dup Monitorul Oficial)
expertul verific legalitatea modific rilor/
și
complet rilor efectuate şi dac prin
În situa ia în care în Inventarul bunurilor care acestea se dovedește c terenul sau
alc tuiesc domeniul public drumurile care fac drumurile care fac obiectul proiectului
obiectul proiectului nu sunt incluse în domeniul aparțin domeniului public.
public sau sunt incluse într-o pozi ie global sau nu
sunt clasificate, solicitantul trebuie s prezinte
Hot rârea/hotararile consiliului local privind
aprobarea modific rilor şi / sau complet rilor la
inventar în sensul includerii în domeniul public sau
detalierii pozi iei globale existente sau clasific rii
unor drumuri neclasificate, cu respectarea
prevederilor Art. 115 alin (7) din Legea nr. 215/
2001, republicat , cu modific rile şi complet rile
ulterioare, a administra iei publice locale, în privinţa
supunerii acesteia controlului de legalitate al
Prefectului, în condi iile legii (este suficient
prezentarea adresei de înaintare c tre institu ia
prefectului pentru controlul de legalitate).
sau
avizul administratorului terenului apar inând
domeniului public, altul decat cel administrat de
primarie (dac este cazul)
Dac verificarea documentelor confirm faptul c solicitanții fac dovada propriet ții/administr rii
terenului pe care se realizeaz investiția și c investiția se realizeaz la nivel de comun , respectiv în
satele componente, iar în cazul infrastructurii educaționale/sociale, terenul pe care se amplaseaz
investiția este în afara incintei școlilor din mediul rural, expertul bifeaz c su a din coloana DA din
fişa de verificare. În caz contrar, expertul bifeaz c su a din coloana NU şi motiveaz poziția lui în
rubrica „Observa ii” din fişa de evaluare general a proiectului, proiectul fiind neeligibil.
EG6. Investi ia trebuie s fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare
na ional /regional /jude ean /local aprobat , corespunz toare domeniului de investi ii
DOCUMENTE PREZENTATE
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE
- Extrasul din strategie,
Expertul verific daca din documentele prezentate
- Copia hot rârii de aprobare a rezulta c investiția este în corelare cu orice strategie
strategiei
de dezvoltare național /regional /județean /local ,
corespunz toare domeniului de investiții precum si
aprobarea acesteia.
Dac în urma verific rii documentelor reiese faptul c investiția se încadreaz într-o strategie de
dezvoltare nationala, jude ean , locala, expertul bifeaz c su a DA.
Dac în urma verific rii documentelor reiese faptul c investiția nu se încadreaz într-o strategie de
dezvoltare local sau jude ean , național , expertul bifeaz c su a NU, motiveaz pozi ia lui în
liniile prev zute în acest scop la rubrica Observa ii iar Cererea de Finan are va fi declarat
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neeligibil .
EG7. Investi ia trebuie s respecte Planul Urbanistic General;
DOCUMENTE PREZENTATE
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE
Certificatul de Urbanism
Expertul verific în baza informa iilor din
Certificatului de Urbanism, valabil la data
depunerii Cererii de finantare, dac investi ia
respect Planul Urbanistic General
Expertul verifica daca:
-investiția respect
toate specificațiile din
Certificatul de Urbanism eliberat in temeiul
reglementarilor Documentatiei de urbanism faza
PUG:
sau
-in situatia in care investitia propusa prin proiect
nu se regaseste in PUG, solicitantu va depune
Certificatul de Urbanism eliberat in temeiul
reglementarilor Documentatiei de urbanism faza
PUZ.
Dac verificarea documentelor confirm faptul ca investiția respecta Planul Urbanistic General,
expertul bifeaz c su a din coloana DA din fişa de verificare. În caz contrar, expertul bifeaz
c su a din coloana NU şi motiveaz pozi ia lui în rubrica „Observa ii” din fişa de evaluare general
a proiectului, proiectul fiind neeligibil.
EG8. Investi ia trebuie s demonstreze necesitatea, oportunitatea i poten ialul economic al
acesteia
DOCUMENTE PREZENTATE
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE
1.
Studiul de Fezabilitate/Documentația Expertul verific în baza informa iilor din Studiile
de Avizare pentru Lucr ri- de Intervenții de Fezabilitate / Documentațiile de Avizare a
inclusiv Analiza Cost Beneficiu
Lucr rilor de Intervenții și Hot rârea Consiliului
2.
Hot râre de Consiliu Local / Local/Consiliilor Locale (în cazul ADI) pentru
Hot rârile de Consiliu Local (în cazul ADI)/ implementarea
proiectului
necesitatea,
pentru implementarea proiectului necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției;
oportunitatea și potențialul economic al
investiției;
În cazul în care se constat c același beneficiar
depune mai multe proiecte pentru același tip de
investiție
care
vizeaz
infrastructura
social /educațional expertul solicit clarific ri
suplimentare care s demonstreze necesitatea și
oportunitatea realiz rii investiției.
Dac verificarea documentelor confirm necesitatea, oportunitatea i poten ialul economic al
investi iei, expertul bifeaz c su a din coloana DA din fişa de verificare. În caz contrar, expertul
bifeaz c su a din coloana NU şi motiveaz pozi ia lui în rubrica „Observa ii” din fişa de evaluare
general a proiectului, proiectul fiind neeligibil.
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PROCEDURA DE SELECȚIE A PROIECTELOR

Procedura de selecție nediscriminatorie și transparent a proiectelor este stabilit în SDL de
c tre GAL și este aprobat de AM prin selecția strategiei. Procedura de selecție este publicat , în
vederea asigur rii transparenței, pe pagina web a GAL Progressio (www.galprogressio.ro).
Angajații GAL vor întocmi şi completa Fişa de Verificare a criteriilor de selec ie pentru
proiectele declarate eligibile. Aceasta cuprinde toate criteriile de selec ie ale m surii în care se
încadreaz proiectul, și punctajul ob inut. Fișele de verificare ale conformitații, eligibilit ții, fișa
verific rii pe teren și a criteriilor de selecție trebuie s fie datate și s prezinte numele și semn tura a
doi angajați din cadrul GAL, implicați în procesul de evaluare a proiectelor, în termen de maximum
20 de zile lucr toare de la încheierea termenului de depunere a proiectelor, în cazul în care nu au
fost solicitate informații suplimentare. Astfel GAL va elabora Raportul de Selecție Intermediar în
max. 40 de zile lucr toare de la încheierea termenului de depunere a proiectelor.
Expertul verificator poate s solicite informații suplimentare în etapa de verificare a
eligibilit ții, dac este cazul, în urm toarele situații:
− informațiile prezentate sunt insuficiente pentru clarificarea unor criterii de eligibilitate;
− prezentarea unor informații contradictorii în cadrul documentelor aferente cererii de finanțare;
− necesitatea prezent rii unor documente suplimentare f r înlocuirea documentelor obligatorii
la depunerea cererii de finanțare;
− necesitatea corect rii bugetului indicativ
Termenul de r spuns la solicitarea de informații suplimentare nu poate dep și 5 (cinci) zile
începând cu ziua urm toare de la primirea formularului E3.4L de c tre solicitant. În situații
excepționale, se pot solicita și alte clarific ri, a c ror necesitate a ap rut ulterior transmiterii
r spunsului la informațiile suplimentare solicitate inițial.
Reprezentanții GAL Progressio pot realiza vizite pe teren la amplasamentul proiectului
(înștiințând, în prealabil solicitantul) pentru toate proiectele depuse. Verificarea pe teren se va face
în conformitate cu prevederile procedurale aferente acestei etape din cadrul Manualului de
procedur pentru evaluarea, selectarea și contractarea cererilor de finanțare, cod manual M01-01, în
vigoare.
Toate verific rile efectuate de c tre angajații GAL Progressio vor respecta principiul de
verificare “4 ochi”, respectiv vor fi semnate de c tre 2 angajați - un angajat care completeaz și un
angajat care verific .
Verificarea final a proiectelor va fi realizat de Comitetul de Selecție2 care semneaz și
Raportul de Selecție cu privire la rezultatul procesului de evaluare și selectare.
Comitetul de selecție și Comisia de Soluționare a Contestațiilor este stabilit de c tre
organele de decizie (Adunarea General /Consiliul Director). Comitetul de selecție a proiectelor este
format din 7 membri ai parteneriatului Grupului de Acțiune Local Progressio.

2

Vezi co po e ța pe site-ul www.galprogressio.ro
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Comisia de Soluționare a Contestațiilor este format din 3 membri ai parteneriatului Grupului
de Acțiune Local Progressio. Pentru fiecare membru al comitetului de selecție și al comisiei de
soluționare a contestațiilor se va stabili de asemenea, un membru supleant. În situația în care
persoana desemnat în Comitetul de Selecție/Comisia de Soluționare a Contestațiilor nu poate
participa, la lucr rile unei sesiuni de selecție înlocuirea acesteia se face prin convocarea
supleantului care va prelua atribuțiile titularului. Membru supleant al Comitetului de
Selecție/Comisiei de Soluționare a Contestațiilor pot fi parteneri publici, parteneri privați, societate
civil respectiv persoane fizice relevante. Comitetul de Selecție/Comisia de Soluționare a
Contestațiilor trebuie s fie constituit din minimum 51% reprezentanți ai mediului privat și ai
societ ții civile (inclusive persoane fizice relevante - maximum 5 %), și maximum 25% entit ți
provenite din mediul urban. Componența Comitetului de Selecție/Comisiei de Soluționare a
Contestațiilor și membri supleanți poate fi modificat prin hot rârea Adun rii Generale/Consiliul
Director, p strând în form identic natura comitetului de selecție mai sus menționat cu privire la
constituirea acestora.
Obligațiile Comitetului de Selecție a proiectelor:
- Fiecare membru al Comitetului de Selecție respect condițiile de evitare a Conflictelor de
interese și Semneaz o declarație de confidențialitate și imparțialitate privind evitarea
conflictelor de interese (inclusiv experții tehnici care verific și semneaz proiectele
verificate)
- Verific proiectele propuse pentru selecție de c tre experții tehnici, decide cu privire la
proiectele care vor fi finanțate în cadrul strategiei de dezvoltare local , respective studiaz și
semneaz rapoartele de selecție a sesiunii
Obligațiile Comitetului de Soluționare a Contestațiilor:
- Fiecare membru al Comisiei de Soluționare a Contestațiilor respect condițiile de evitare a
Conflictelor de interese și Semneaz o declarație de confidențialitate și imparțialitate privind
evitarea conflictelor de interese
- Verific conformitatea și eligibilitatea contestațiilor, decide cu privire la aprobarea sau
respingerea proiectelor respective, semneaz rapoartele de contestație întocmite de c tre
experții tehnici
La selecția proiectelor, se va aplica regula „dublului cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor,
este necesar ca în momentul selecției s fie prezenți cel puțin 50% din membrii comitetului de
selecție, din care peste 50% s fie din mediul privat și societate civil .
GAL Progressio va înștiința solicitanții asupra rezultatelor procesului de evaluare și selecție
cu transmiterea unei Notific ri și va publica pe pagina proprie de web Raportul de Selecție
Intermediar și îl va afișa la sediul GAL-ului. Notific rile transmise solicitanților vor conține
motivele pentru care proiectele nu au fost eligibile și/sau selectate – se vor menționa criteriile de
eligibilitate care nu au fost îndeplinite sau punctajul obținut pentru fiecare criteriu de selecție precum și perioada de depunere și soluționare a contestațiilor. Contestațiile primite vor fi analizate
de Comisia de Soluționare a Contestațiilor. Solicitanții ale c ror proiecte au fost declarate
neeligibile sau au fost declarate eligibile și neselectate, pot depune contestații la biroul administrativ
GAL Progressio în maximum 5 zile lucr toare de la data primirii notific rii sau în maximum 10 zile
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lucr toare de la data public rii Raportului de Selecție Intermediar pe pagina de web a GAL. In
maximum 5 zile lucr toare de la încheierea termenului de depunere a contestațiilor se va anunța
rezultatul final al selecției de proiecte a acestei sesiuni prin publicarea Raportului de Selecție pe
site-ul GAL-ului, și prin afișare la sediul GAL.
CRITERII DE SELECȚIE:
Pe parcursul sesiuniilor sunt înregistrate toate proiectele potențialilor beneficari, care vor fi
evalute conform procedurii interne.
Proiectele se depun în cadrul sesiunilor lansate, la punctul de lucru al Asocia iei Grupul de Ac iune
Local Progressio din comuna Ilieni, nr. 84 (conacul Sera), de luni pân vineri în intervalul orar
10.00-14.00. În ultima zi a sesiunii, proiectele se pot depune pân la ora 12.00.
Proiectele prin care se solicit finan are prin intermediul Asocia iei “Grupul de Ac iune Local
Progressio”, sunt supuse unui sistem de selec ie, în baza c ruia fiecare proiect este punctat conform
principiilor privind stabilirea criteriilor de selecție.
Nr.

Criterii de selec ie

Punctaj

Observa ie

crt.
Proiecte realizate de comunele cu IDUL Max.25 pct
mai scazut.

CS1

Pân la valoare IDUL 50 (inclusiv
valoarea 50)

25 puncte

Valoare IDUL între 50 şi 55 (inclusiv)

20 puncte

Valoare IDUL între 55 şi 60 (inclusiv)

15 puncte

Valoare IDUL între 60 şi 65 (inclusiv)

10 puncte

Valoare IDUL peste 65

CS2

Solicitanții care nu au primit anterior
sprijin comunitar pentru o investiție

5 puncte

15 pct

Punctajul se acord conform
tabelului de mai jos.
Pentru verificare, se va utiliza
documentul suport „Lista UATurilor cu valorile IDUL
corespunz toare” care a stat la
baza Studiului ”Furnizarea de
contribuții pentru elaborarea unui
proiect de strategie național și
plan de acțiuni privind incluziunea
social și reducerea s r ciei (20142010)” și a Raportului ”Orașe
competitive-Remodelarea
geografiei economice a României”
elaborat în baza unui contract
susținut de Banca Mondial ,
disponibil pe pagina de internet
www.madr.ro, secțiunea
LEADER.
Baza de date şi/sau sec iunea C din
Cererea de finan are
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Nr.

Criterii de selec ie

Punctaj

Observa ie

crt.
similar
CS3

Investi ie realizat în domenii şi zone
albe unde nu s-au mai afectuat investi ii
similare sau asem n toare
10 pct

Se verific cererea de finan are
sec iunea C a prezentei cereri de
finan are. Se acorda punctajul dac
nu se identific investi ie cu
acelaşi obiect al investi iei
conform cererii anterioare partea
A5 (Amplasarea proiectului)

CS4

Crearea de noi locuri de munc

CS5

Proiecte realizate in modernizarea si 15 pct
reamenajarea cladirilor existente

Studiu de fezabilitate

CS6

Proiecte pentru sustinerea infrastructurii 5 pct
sociale

Studiu de fezabilitate

CS7

Proiecte de investitii in infrastructura si 5 pct
obiective sportive folosite de asociatii
de sport care aplica pe „Sprijin pentru
finanțarea activit ților sportive”

Studiu de fezabilitate prezentarea
inveti iei,
documente
de
parteneriat sau echivalente pentru
justificarea parteneriatului în acest
sens.

CS8

Proiecte de investitii in infrastructur și 5 pct
obiective culturale folosite de instituții
de profil care aplic pe „Sprijin pentru
finanțarea activit ților culturale”

Studiu de fezabilitate prezentarea
inveti iei,
documente
de
parteneriat sau echivalente pentru
justificarea parteneriatului în acest
sens.

CS9

Exploatarea
regenerabil

Descrierea investi iei,
obiectelor investi iei

resurselor

TOTAL

de

max.15
pct.-5 pct.
pentru
fiecare loc
de munc
creat

energie 5 pct

Studiu de fezabilitate, descrierea
investi iei

analiza

100
PUNCTE
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Criteriile de selec ie sunt obligatorii i pe perioada de monitorizare a proiectului.
Punctajul minim admis la finan are: 10 puncte
Criteriu de departajare 1: la punctaj egal se va finanța proiectul cu valoare mai mic .
Criteriu de departajare 2: În cazul proiectelor cu punctaj egal și valoare nerambursabil solicitat
identic se va utiliza regula primul venit, primul servit.
METODOLOGIA DE ACORDARE A PUNCTELOR PENTRU CRITERII DE SELEC IE
1. Criteriu de selec ie – valoare IDUL al comunei
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE

DOCUMENTE PREZENTATE
Certificat de înregistrare fiscal
Cerere de finanțare A2, B1

Punctajul se acord conform tabelului de mai jos.
Pentru verificare, se va utiliza documentul suport „Lista
UAT-urilor cu valorile IDUL corespunz toare” care a stat
la baza Studiului ”Furnizarea de contribuții pentru
elaborarea unui proiect de strategie național și plan de
acțiuni privind incluziunea social și reducerea s r ciei
(2014-2010)” și a Raportului ”Orașe competitiveRemodelarea geografiei economice a României” elaborat
în baza unui contract susținut de Banca Mondial ,
disponibil pe pagina de internet www.madr.ro, secțiunea
LEADER.

Tabel privind punctajul acordat la criteriul de selec ie „Proiecte realizate de comunele cu
IDUL mai scazut”:
25 puncte

20 puncte

15 puncte

10 puncte

5 puncte

Până la valoare
IDUL 50

Între valoare IDUL
(50-55
Boroşneu Mare
(50.38)
Comand u (51.10)
Reci (53.39)
Valea Mare (55)
Zagon (50.06)

Între valoare
IDUL (55-60

Între valoare
IDUL (60-65

Peste valoare
IDUL 65
Covasna
(79.22)
Sita Buz ului
(67.75)

Dobârl u (48.47)
Moacsa (47.39)

Barcani (57.01)

Brateş (61.29)

Chichiş (57.34)

Ilieni (63.17)

Ozun (58.29)

Dalnic (43.16)
Surs :https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjCuqimuJvRAhWrK8
AKHSsvDEYQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.madr.ro%2Finformari-dezvoltarerurala%2Finformari%2Factualitate-pndr-20142020%2Fdownload%2F1995_f3af37f96bc641dfb99992513e4842c4.html&usg=AFQjCNHL4L6Re72qhWKDRgT5Eol
5-d4S7g&sig2=obdXSajAa5px0i29JdTJ5Q&cad=rja
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2. Criteriu de selec ie - Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o
investiție similar
DOCUMENTE PREZENTATE
Baza de date şi/sau sec iunea C
din Cererea de finan are

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE
Se va verifica, în cererea de finanțare secț. C, dac
solicitantul a primit anterior sprijin comunitar pentru o
investiție similar , dac nu a primit se acord 15 puncte.
Nu se acord punctaj fracționat.

3. Criteriu de selec ie - Investi ie realizat în domenii şi zone albe unde nu s-au mai afectuat
investi ii similare sau asem n toare
DOCUMENTE PREZENTATE
Cererea de finan are A5

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE
Se va verifica, dac s-a mai realizat investiții similare în
domeniul proiectului. Se verific cererea de finan are
sec iunea C și A5 a prezentei cereri de finan are. Se acorda
punctajul dac nu se identific investi ie cu acelaşi obiect
al investi iei conform cererii anterioare partea A5
(Amplasarea proiectului)
Nu se acord punctaj fracționat.

4. Criteriu de selec ie - Crearea de noi locuri de munc
DOCUMENTE PREZENTATE
Studiu de fezabilitate, descrierea
investi iei

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE
Se va verifica, dac proiectul vizeaz înființarea locurilor
de munc . Pentru fiecare loc de munc cu norm întreag
se acord câte 5 puncte, în total se poate acorda maximum
15 puncte pentru un proiect.

5. Criteriu de selec ie - Proiecte realizate în modernizarea și reamenajarea cl dirilor existente
DOCUMENTE PREZENTATE

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
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DOCUMENTELOR PREZENTATE
Studiu de fezabilitate, descrierea
investi iei

Se va verifica, dac scopul proiectului este modernizarea si
reamenajarea unui cl dire existent . Dac da, se acord 15
puncte. Nu se acord punctaj fracționat.

6. Criteriu de selec ie - Proiecte pentru sustinerea infrastructurii sociale
DOCUMENTE PREZENTATE

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE

Studiu de fezabilitate, descrierea
investi iei

Se va verifica, dac scopul proiectului este sustinerea
infrastructurii sociale, dac da, se acord 5 puncte.
Nu se acord punctaj fracționat.

7. Criteriu de selec ie - Proiecte de investitii în infrastructura si obiective sportive folosite de
asociatii de sport care aplica pe „Sprijin pentru finanțarea activit ților sportive”
DOCUMENTE PREZENTATE
Studiu de fezabilitate, descrierea
investi iei, documente de
parteneriat sau echivalente
pentru justificarea parteneriatului
în acest sens.

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE
Se va verifica, dac proiectul propune investitii în
infrastructura si obiective sportive folosite de asociatii de
sport care aplica pe „Sprijin pentru finanțarea activit ților
sportive”.
Dac da, se acord
fracționat.

5 puncte. Nu se acord

punctaj

8. Criteriu de selec ie - Proiecte de investitii in infrastructura si obiective culturala folosite de
institutii de profil care aplica pe „Sprijin pentru finanțarea activit ților culturale”
DOCUMENTE PREZENTATE

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE

Studiu de fezabilitate, descrierea
investi iei, documente de
parteneriat sau echivalente
pentru justificarea parteneriatului

Se va verifica, dac proiectul propune investitii în
infrastructura si obiective culturala folosite de institutii de
profil care aplica pe „Sprijin pentru finanțarea activit ților
culturale”
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Dac da, se acord
fracționat.

în acest sens.

5 puncte. Nu se acord

punctaj

9. Criteriu de selec ie - Exploatarea resurselor de energie regenerabil
DOCUMENTE PREZENTATE
Descrierea investi iei, analiza
obiectelor investi iei
Se va verifica studiul de
fezabilitate, lista bunurilor de
investiție cu caracteristiciile,
specificațiile aferente şi alte
documente în acest sens

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE
Vor fi punctate investițiile care se refer la achiziția unor
bunuri care utilizeaz energia produs din surse
regenerabile în acest sens vor fi verificate verifica studiul
de fezabilitate, lista bunurilor de investiție cu
caracteristiciile, specificațiile aferente şi alte documente în
acest sens.
Dac da, se acord
fracționat

5 puncte. Nu se acord

punctaj

Criteriu de departajare 1: la punctaj egal se va finanța proiectul cu valoare mai mic .
Criteriu de departajare 1
Valoarea nerambursabil a
proiectului:

Se va completa conform Cererii de finanțare, planul
financiar

Criteriu de departajare 2: În cazul proiectelor cu punctaj egal și valoare nerambursabil solicitat
identic se va utiliza regula primul venit, primul servit.
Criteriu de departajare 2
Data înregistr rii:

Se va completa conform num rului de înregistrare din
registru.
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Data i modul de anun are a rezultatelor procesului de selec ie: anunțarea rezultatelor se va face
în termen de 20 zile lucr toare (în cazul în care nu au fost solicitate informații suplimentare) de la
încheierea termenului de depunere a proiectelor prin Raportul de Selecție Intermediar aprobat de
c tre Comitetul de Selecție al GAL. Raportul va fi publicat pe pagina de internet al GAL Progressio
și afișat la sediul GAL. Toți solicitanții vor fi notificați în scris despre rezultatele evalu rii
proiectelor și despre modul și perioada dreptului de contestație.
Contesta ii privind decizia de finanțare a proiectelor pot fi depuse la sediul GAL Progressio în
termen de max. 5 zile lucr toare de la primirea notific rii asupra rezultatului selecției. In maximum
5 zile lucr toare de la încheierea termenului de depunere a contestațiilor se va anunța rezultatul final
al selecției de proiecte a acestei sesiuni prin publicarea Raportului de Selecție final pe site-ul GALului, și prin afișare la sediul GAL. Solicitanții care au depus contestație vor fi notificați în scris
despre rezultatul soluțion rii contestațiilor.
Proiectele trebuie realizate în aria acoperit de GAL Progressio care are în componenț 15
localit ți din care 14 comune: Barcani, Boroșneu Mare, Brateș, Chichiș, Comand u, Dalnic,
Dobârl u, Ilieni, Moacșa, Ozun, Reci, Sita Buz ului, Valea Mare și Zagon respectiv orașul Covasna
Beneficiarii au obliga ia de a raporta c tre GAL toate pl țile autorizate și rambursate în cadrul
proiectelor selectate, ce vor fi efectuate de AFIR c tre beneficiari. Raportarea se va realiza dup
primirea de la CRFIR a Notific rii beneficiarului cu privire la confirmarea pl ții, în maximum 5 zile
lucr toare de la data efectu rii pl ții. Modelul de declarație prin care beneficiarul va face raportarea
se poate procura din biroul tehnic al GAL sau se poate desc rca de pe pagina de internet al GAL din
documentația aferenta apelului de selecție.

Pentru informa ii detaliate contactați biroul tehnic al GAL Progressio:
Adresa: comuna Ilieni, nr. 87, județul Covasna
Fax: 0267-347 747
Email: gal.progressio@yahoo.com
Pagina de internet: www.galprogressio.com
Programul de lucru cu clien ii: luni-vineri, între orele 10.00-14.00
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