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anunţă lansarea în perioada 02.10.2020 – 02.11.2020
MĂSURII 5 - DOMENIUL DE INTERVENTIE 6 B –
„Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor sociale destinate populației din teritoriul acoperit de GAL”
Data publicării: 02.10.2020
Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: M 5/6B – 02/2020 – 02.10.2020
Data lansării apelului de selecție: 02.10.2020
GAL PROGRES TRANSILVAN anunta public prelungirea ,in perioada 04.12.2020-14.12.2020 a celei de a doua sesiuni de depuneri de
proiecte pentru masura M5/6B
Data limită de depunere a proiectelor: 14.12.2020, ora 14:00*

Digitally signed by
Ancuta Filip
Date: 2020.12.02
11:04:22 +02'00'

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:
biroulGAL Progres Transilvan – din localitatea Teaca, nr. 598 ( in cladirea Primariei Teaca), comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud.
Fondul disponibil pentru sesiunea nr. 02/2020: 38.656 euro
Contribuția publică totală nerambursabila a măsurii: 38.656euro
Contribuţia naţională: 15% = 5.798,40 euro
Contribuţia FEADR: 85% = 32.875,60 euro
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi 100% din totalulcheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică,
negeneratoare de venit și nu va depăși 38.656 euro.
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi 80% din totalulcheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit și
nu va depăși 38.656 euro.
Valoarea minima a sprijinului neramursabil acordat unui proiect finantat prin aceasta
masura, in acest apel de selectie este de 38.656 euro, iar valoarea maxima,
nerambursabila, acordata unui proiect este de 38.656 euro.
Aria de aplicabilitate a măsurii este reprezentata de întreg teritoriul GAL Progres Transilvan, respectiv aria administrativ-teritoriala a cele 7
comune: Budești, Miceștii de Cîmpie, Milaș, Sinmihaiu de Cîmpie, Silivașu de Cîmpie, Teaca și Galații Bistriței din judetul Bistrita Nasaud.

Model cerere de finantare
ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PROGRES TRANSILVAN
2020
SECŢIUNE GENERALĂ
NUME ŞI PRENUME DIRECTOR GENERAL
ADJUNCT CRFIR

DATE DE ÎNREGISTRARE
Se completează de către Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale -Centrul
Regional- Programul FEADR 2014-2020
CRFIR

Semnătura Director General Adjunct CRF
Ştampila CRFIR

Număr
înregistrare

Data Înregistrării
Numele şi prenumele persoanei care înregistrează
Semnătura:
Data primirii cererii de finanţare la contractare:
Se completează de către solicitant
A PREZENTARE GENERALĂ

A1 Măsura

Sub-măsura 19.2
Măsura M5/6B - Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor sociale destinate populației din teritoriul acoperit de GAL
Tip investitie:

Infrastructura de baza la scara mica conform SDL

Infrastructura de apă uzată
Infrastructura rutieră de interes local
Infrastructura educatională si socială
Infrastructura de apă si apă uzată
Conţinutul cadru al documentaţiei tehnico-economice faza SF/DALI conform :
A2 Denumire solicitant:

A3 Titlu proiect:

A4 Descrierea succintă a proiectului:

A5 Amplasarea proiectului:

H.G.
H.G.

Regiunea de dezvoltare:
Obiectivele investiţiei

Judeţ:
Judeţ

Comună/Oraş

Sat/Sector

A6 Date despre tipul de proiect şi beneficiar:

A6.1

Investiţie nouă

A6.2

Lucrări de intervenție
A6.3

Prescorare

A6.3.1 Detaliere criterii de selecţie îndeplinite:

Comune
Alt tip de solicitant

puncte

A6.4

Alocare financiară

Restul Teritoriului (N)
ITI (I)

A7 Date despre consultant:
Denumire:
Cod Unic de Înregistrare / Codul de
Înregistrare Fiscală

Număr de înregistrare în registrul comerțului

A8 Date despre proiectant:
Denumire:
Cod Unic de Înregistrare / Codul de
Înregistrare Fiscală

Număr de înregistrare în registrul comerțului

B INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL
B1 Descrierea solicitantului
B1.1 Informaţii privind solicitantul
Data înființării

Cod Unic de Înregistrare și/sau Codul de
Înregistrare Fiscală

Statut juridic al solic
(Comune, ADI, ONG*

Număr de înregistrare în registrul comerțului

Codul unic de înregistrare APIA

Anul atribuirii codului

Nr. comune ADI
Denumire comune solicitant

Cod Unic de Înregistrare / Cod de Înregistrare Fiscală

Denumire comune solicitant

Cod Unic de Înregistrare / Cod de Înregistrare Fiscală

Denumire comune solicitant

Cod Unic de Înregistrare / Cod de Înregistrare Fiscală

Denumire comune solicitant

Cod Unic de Înregistrare / Cod de Înregistrare Fiscală

Denumire comune solicitant

Cod Unic de Înregistrare / Cod de Înregistrare Fiscală

Denumire comune solicitant

Cod Unic de Înregistrare / Cod de Înregistrare Fiscală

Denumire comune solicitant

Cod Unic de Înregistrare / Cod de Înregistrare Fiscală

B1.2 Sediul social / Domiciliul stabil al solicitantului / Reşedinţa din România
Judeţ

Localitate

Cod Poştal
Bloc

Sat

Strada
Scara

Telefon fix/ mobil

Fax

E-mail

B1.3 Numele şi prenumele reprezentantului legal şi funcţia acestuia în cadrul organizaţiei, precum şi
specimenul de semnatură:
Numele

Prenumele

Funcţia

Reprezentant legal
LEGAL

B2 Informaţii referitoare la reprezentantul legal de proiect
B2.1 Date de identitate ale reprezentantului legal de proiect
Data naşterii

Cod numeric personal

Specime
semnătu

Act de identitate
B.I.

C.I.

Seria

Nr.

Eliberat la data de

de:

Paşaport

B2.2 Domiciliul stabil al reprezentantului legal de proiect
Judeţ
Cod Poştal
Telefon fix
E-mail

Localitate
Strada

Sat
Nr.

Telefon mobil

Bloc

Scara
Fax

B3 Informaţii privind contul bancar pentru proiect schema de autor de stat
B3.1 Denumirea Băncii

Denumirea Sucursalei/Filialei

B3.2 Adresa Băncii/Sucursalei

B3.3 Cod IBAN

B3.4 Titularul contului bancar

C FINANȚĂRI NERAMBURSABILE OBȚINUTE, SAU SOLICITATE ?
Dacă au fost obținute finanțări nerambursabile sau au fost solicitate și au fost obținute parțial, se vor detalia prin completarea
tabelului de mai jos.
DA

NU
DA

DENUMIRE PROGRAM FINANȚARE

Număr
proiecte

Titlul Proiectui și numărul contractului de finanțare

Data finalizării
ll/zz/aaaa

Va
sp
(E

Program Naţional*

Program Naţional*

Program Naţional*

SAPARD

FEADR

Alte programe europene*

Alte programe europene*

Alte programe europene*

Alte programe internaționale*

Alte programe internaționale*

Alte programe internaționale*
* se completează de către solicitant cu denumirea programului

REGULI DE COMPLETARECâmpurile "Numele şi prenumele persoanei care înregistrează. Semnătura", se vor completa după data primirii în format letric a ac
documentele justificative.Completati devizele aferente capitolelor de cheltuieli, defalcat pe cheltuieli eligibile si neeligibile prin completarea tabelelor in
respectiv :1. Tabelul "Deviz financiar_cap3" cuprinde cheltuielile aferente capitolului 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica, cheltuieli care t
atat in Bugetul Indicativ (Tabel "Buget indicativ" din cererea de finantare, partea specifica), cat si in Devizul General din Studiul de Fezabilitate/Documen
Lucrarilor pentru Interventii.2. Tabelul "Devize obiect" cuprinde formatul cadru al devizului pe obiect, iar solicitantul va completa atatea devize pe obiect
proiectant sunt incluse in proiect. Suma tuturor devizelor pe obiect trebuie sa se regaseasca atat in Bugetul Indicativ (tabelul "Buget indicativ" din cererea
specifica), cat si in Devizul General din Studiul de Fezabilitate/Documentatia de avizare a Lucrarilor pentru Interventii In cazul in care proiectul de investi
devize pe obiect, solicitantul va crea in documentul curent cate o copie a tabelului "Devize obiect" pentru fiecare deviz pe obiect si va detalia cheltuielile
fiecare in parte.3. Tabelul "cap.2+cap.5" cuprinde cheltuieli aferente capitolelor 2 si 5 si trebuie sa se regaseasca atat in Bugetul Indicativ (tabel "Buget in
finantare, partea specifica), cat si Devizul General din Studiul de Fezabilitate/Documentatia de avizare a Lucrarilor pentru Interventii.4. Câmpurile "Presc
de selecţie îndeplinite" de la sectiunea A6 sunt obligatorii.5. Pentru proiectele care vizeaza 2 componente in urmatoarele variante:• Modernizare o compo
componenta complementara• Infiintare o componenta/extindere componenta complementara• Infiintare o componenta/modernizare componenta comple
componenta/modernizare componenta complementaraLa punctul A6.1 se vor considera lucrari de interventie .6. Pentru proiectele care vizeaza 2 compon
punctul A6.1 se va considera investitie noua.Documentele (3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 5, 7.2, 7.2.1, 11.1, 11.2, 12, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 15, 16) de pe coloanaDE
proiectul o impune", din sectiunea E – Lista documentelor anexate - trebuie bifate şi anexate daca proiectul o impune.Trebuie bifate si anexate toate docu
13) de pe coloana “DEPUNERE -Obligatoriu pentru toate proiectele” din sectiunea E – Lista documentelor anexate.

Buget Indicativ - HG 28/2008
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
AGENŢIA PENTRU FINANŢAREA INVESTIŢIILOR RURALE

Curs EURO

Data întocmirii devizului general din SF/DALI

Măsura
Denumirea capitolelor de cheltuieli
1
Capitolul 1 Cheltuieli pentru obtinerea şi amenajarea terenului - total, din care:
1.1 Cheltuieli pentru obţinerea terenului
1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului
1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială
Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică - total, din care:
3.1 Studii de teren
3.2 Obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii
3.3 Proiectare şi inginerie
3.4 Organizarea procedurilor de achiziţie
3.5 Consultanţă
3.6 Asistenţă tehnică
Verificare încadrare cheltuieli capitolul 3
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază - total, din care:
Constructii, din care:

EURO
2
0

Cheltuieli
neeligibile
EURO
3
0

0

0

Cheltuieli eligibile

0 0 #

cheltuieli capitol 3 se incadreaza in limita
0
0
0
0

4.1 Construcţii şi instalaţii
4.2 Montaj utilaj tehnologic
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj (procurare)
4.4 Utilaje şi echipamente fară montaj, mijloace de transport, alte achiziţii specifice
4.5 Dotări
4.6 Active necorporale
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:
5.1 Organizare de şantier
5.1.1 lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier
5.1.2 cheltuieli conexe orgănizării şantierului
5.2 Comisioane, taxe, costul creditului
5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute
Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea în exploatare - total, din care:
6.1 Pregătirea personalului de exploatare
6.2 Probe tehnologice şi teste
TOTAL GENERAL
Verificare actualizare
ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max 5%)
TOTAL GENERAL CU ACTUALIZARE
Valoare TVA
TOTAL GENERAL inclusiv TVA
VALOARE TOTALĂ
VALOARE ELIGIBILĂ
VALOARE NEELIGIBILĂ
Plan Financiar
Ajutor public nerambursabil (contribuţie UE şi cofinanţare naţională)
Cofinantare privata, din care:
- autofinantare
- imprumuturi
Buget local
TOTAL PROIECT

#

0

0
0

0
0

0

0

0
0
actualizare mai mică de 5% din valoarea eli
0

0

0
0
LEI
0
0
0

0
EURO
0
0
0

Cheltuieli eligibile EURO

Cheltuieli
neeligibile EURO

0

0

0

0

Procent contribuţie publică
Avans solicitat
Procent avans solicitat ca procent din ajutorul public nerambursabil

# 0

0,00

#

0,00

%
Suma avans mai
public

Buget Indicativ - HG 907/2016
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
AGENŢIA PENTRU FINANŢAREA INVESTIŢIILOR RURALE

Curs EURO

Data întocmirii devizului general din SF/DALI

Măsura
Denumirea capitolelor de cheltuieli
1
Capitolul 1 Cheltuieli pentru obtinerea şi amenajarea terenului - total, din care:
1.1 Obţinerea terenului
1.2 Amenajarea terenului
1.3 Amenajari pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor
Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiții
Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică - total, din care:
3.1 Studii
3.1.1 Studii de teren
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului
3.1.3 Alte studii specifice
3.2 Documentații-suport și cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii
3.3 Expertizare tehnică
3.4 Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor
3.5 Proiectare
3.5.1 Temă de proiectare
3.5.2 Studiu de prefezabilitate

EURO
2
0

Cheltuieli
neeligibile
EURO
3
0

0
0

0
0

0

0

Cheltuieli eligibile

3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general
3.5.4 Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor
3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție
3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție
3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie
3.7 Consultanță
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții
3.7.2 Auditul financiar
3.8 Asistența tehnică
3.8.1 Asistență tehnică din partea proiectantului
3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de
execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții
3.8.2 Dirigenție de șantier
Verificare încadrare cheltuieli capitolul 3
0 0 #
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază - total, din care:
4.1 Construcţii şi instalaţii
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj

0

0

0
0

0
0

cheltuieli capitol 3 se incadreaza in limita
0
0

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport
4.5 Dotări
4.6 Active necorporale
Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:
5.1 Organizare de şantier
5.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier
5.1.2 Cheltuieli conexe orgănizării şantierului
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului
5.2.1 Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare
5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții
5.2.3 Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru
autorizarea lucrărilor de construcţii
5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizașia de construire/desființare
5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute
5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate

0
0

0
0

0

0

Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea în exploatare - total, din care:
6.1 Pregătirea personalului de exploatare
6.2 Probe tehnologice şi teste
TOTAL GENERAL
Verificare actualizare
ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max 5%)
TOTAL GENERAL CU ACTUALIZARE
Valoare TVA

0

#

0

TOTAL GENERAL inclusiv TVA
VALOARE TOTALĂ
VALOARE ELIGIBILĂ
VALOARE NEELIGIBILĂ
Plan Financiar
Ajutor public nerambursabil (contribuţie UE şi cofinanţare naţională)
Cofinantare privata, din care:
- autofinantare
- imprumuturi
Buget local
TOTAL PROIECT
Procent contribuţie publică
Avans solicitat
Procent avans solicitat ca procent din ajutorul public nerambursabil

0

0
0
actualizare mai mică de 5% din valoarea eli
0

0

0
LEI
0
0
0

EURO
0
0
0

Cheltuieli eligibile EURO

Cheltuieli
neeligibile EURO

0

0

0

# 0

0
0,00

#

0,00

%
Suma avans mai
public

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
AGENŢIA PENTRU FINANŢAREA INVESTIŢIILOR RURALE

Anexa A1
HG 28/2008
…………..2017

Deviz financiar- Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţa tehnică - EURO

(Titlu deviz)
Nr.crt

Specificaţie

Valoare eligibilă

1

2

3

Cheltuieli pentru studii de teren (geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeologice, fotogrammetrice, topografice
şi de stabilitate a terenului pe care se amplasează obiectivul de investiţie)
Cheltuieli pentru obţinere de avize, acorduri şi autorizaţii - total, din care:
1. obţinerea/prelungirea valabilităţii ceritificatului de urbanism
2. obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare, obţinere autorizaţii de scoatere din
circuitul agricol
3. obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi branşamente la reţelele publice de apă, canalizare, gaze,
termoficare, energie electrică, telefonie etc.
4. obţinere aviz sanitar, sanitar-veterinar şi fitosanitar
5. obţinerea certificatului de nomenclatură stradală şi adresa
6. întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului Cadastral provizoriu şi înregistrarea terenului în Cartea Funciară
7. obţinerea avizului PSI
8. obţinerea acordului de mediu
9. căi ferate
10. alte avize, acorduri şi autorizaţii solicitate prin lege
3 Proiectare şi inginerie - total, din care:
1. Cheltuieli pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare - total, din care:
a. studiu de prefezabilitate
b. studiu de fezabilitate
c. proiect tehnic
d. detalii de execuţie
e. verificarea tehnică a proiectării
f. elaborarea certificatului de performanţa energetică a clădirii
2. Documentaţii necesare pentru obţinerea acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de investitii

0

0
0

4
5

6

3. Cheltuielile pentru expertiza tehnică efectuată pentru construcţii începute şi neterminate sau care urmează a fi
modificate prin proiect (modernizări, consolidări etc.)
4. Cheltuielile pentru efectuarea auditului energetic
Organizarea procedurilor de achiziţie
Cheltuieli pentru consultanţă - total, din care:
1. plata serviciilor de consultanţă la elaborarea memoriului justificativ, studiilor de piaţă, de evaluare, la
întocmirea cererii de finanţare
2. plata serviciilor de consultanţă în domeniul managementului investiţiei sau administrarea contractului de
execuţie
Cheltuieli pentru asistenţa tehnică - total, din care:

0

0

1. asistenţa tehnică din partea proiectantului în cazul când aceasta nu intră în tarifarea proiectării
2. plata diriginţilor de şantier desemnaţi de autoritatea contractantă, autorizaţi conform prevederilor legale
pentru verificarea execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii
Total valoare fără TVA
Valoare TVA (aferentă cheltuielilor eligibile şi neeligibile)
TOTAL DEVIZ FINANCIAR 1 (inclusiv TVA)

0
0

Notă: Pentru a adăuga o nouă anexă accesaţi foaia (sheet) corespunzătoare sau click aici

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
AGENŢIA PENTRU FINANŢAREA INVESTIŢIILOR RURALE

Anexa A1
HG 907/2016

Deviz financiar- Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţa tehnică - EURO

(Titlu deviz)
Nr.crt

Specificaţie

Valoare eligibilă

3.1

Cheltuieli pentru studii - total din care:

0

3.1.1 Studii de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice,
fotogrammetrice, topografica şi de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de investiţie

3.2

3.3
3.4
3.5

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului
3.1.3 Studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei
Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi
autorizaţii
1. obţinerea/prelungirea valabilităţii ceritificatului de urbanism
2. obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare
3. obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi branşamente la reţele publice
de alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze, alimentare cu agent termic,
energie electrică, telefonie
4. obţinerea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă
5. întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului cadastral provizoriu şi
înregistrarea terenului în cartea funciară
6. obţinerea actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului
7. obţinerea avizului de protecţie civilă
8. avizul de specialitate în cazul obiectivelor de patrimoniu
9. alte avize, acorduri şi autorizaţii
Cheltuieli pentru expertizarea tehnică a construcţiilor existente, a structurilor
şi/sau, după caz, a proiectelor tehnice, inclusiv întocmirea de către expertul
tehnic a raportului de expertiză tehnică
Cheltuieli pentru certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor
Cheltuieli pentru proiectare
3.5.1 Temă de proiectare
3.5.2 Studiu de prefezabilitate
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general
3.5.4 Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor
3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie

0

0
0
0

3.6

3.5.6 Proiect tehnic şi detalii de execuţie
Cheltuieli aferente organizării şi derulării procedurilor de achiziţii publice
1. Cheltuieli aferente întocmirii documentaţiei de atribuire şi multiplicării acesteia (exclusiv cele cumpărate de
ofertanţi)
2. Cheltuieli cu onorariile, transportul, cazarea şi diurna membrilor desemnaţi în comisiile de evaluare
3. Anunţuri de intenţie, de participare şi de atribuire a contractelor, corespondenţă
prin poştă, fax, poştă electronică în legătură cu procedurile de achiziţie publică
4. Cheltuieli aferente organizării şi derulării procedurilor de achiziţii publice

3.7

Cheltuieli pentru consultanţă
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii
3.7.2 Auditul financiar
3.8
Cheltuieli pentru asistenţă tehnică
3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului
1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor
1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al
lucrărilor de execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii
3.8.2 Dirigenţie de şantier, asigurată de personal tehnic de specialitate, autorizat
Total valoare fără TVA
Valoare TVA (aferentă cheltuielilor eligibile şi neeligibile)
TOTAL DEVIZ FINANCIAR 1 (inclusiv TVA)

0

0
0

0
0

Notă: Pentru a adăuga o nouă anexă accesaţi foaia (sheet) corespunzătoare sau click aici

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
AGENŢIA PENTRU FINANŢAREA INVESTIŢIILOR RURALE

Anexa A2
HG 28/2008
………….2017

DEVIZ PE OBIECT *

(Descriere obiect de construcţie)

Nr. crt.

Denumire

Valoarea pe categorii d
Valoare eligibilă

I - LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII ŞI INSTALAŢII
1
2
3
4
5
6
7
8

Terasamente
Construcţii : rezistenţă (fundaţii, structură de rezistenţă) şi arhitectură (închideri exterioare, compartimentări,
finisaje)
Izolaţii
Instalaţii electrice
Instalaţii sanitare
Instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare. PSI, radio-tv, intranet
Instalaţii de alimentare cu gaze naturale
Instalaţii de telecomunicaţii
TOTAL I ( fără TVA)

II - MONTAJ
9
Montaj utilaje şi echipamente tehnologice
TOTAL II ( fără TVA)
III - PROCURARE
10
Utilaje şi echipamente tehnologice
11
Utilaje şi echipamente de transport, utilaje şi echipamente fară montaj, mijloace de transport, alte achiziţii
specifice
12
Dotări
TOTAL III ( fără TVA)
TOTAL ( TOTAL I + TOTAL II +TOTAL III) fără TVA
TVA aferent cheltuielilor eligibile şi neeligibile
TOTAL DEVIZ PE OBIECT (inclusiv TVA)

Notă: Pentru a adăuga o nouă anexă accesaţi foaia (sheet) corespunzătoare sau click aici

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

0

0

0
0
0

AGENŢIA PENTRU FINANŢAREA INVESTIŢIILOR RURALE

Anexa A2
HG 907/2016

DEVIZ PE OBIECT *

(Descriere obiect de construcţie)
Nr. crt.
Denumire

Valoarea pe categorii d

Cap. 4 + Cheltuieli pentru investiţia de bază

Valoare eligibilă

I - LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII ŞI INSTALAŢII
4.1
Construcţii şi instalaţii
4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticală şi amenajări exterioare
4.1.2 Rezistenţă
4.1.3 Arhitectură
4.1.4 Instalaţii
TOTAL I ( fără TVA)
II - MONTAJ
4.2
Montaj utilaje şi echipamente tehnologice
TOTAL II ( fără TVA)
III - PROCURARE
4.3
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj
4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită
montaj şi echipamente de transport
4.5
Dotări
4.6
Active necorporale
TOTAL III ( fără TVA)
TOTAL ( TOTAL I + TOTAL II +TOTAL III) fără TVA
TVA aferent cheltuielilor eligibile şi neeligibile
TOTAL DEVIZ PE OBIECT (inclusiv TVA)

0

0

0
0
0

Notă: Pentru a adăuga o nouă anexă accesaţi foaia (sheet) corespunzătoare sau click aici

Situaţia achiziţiilor publice efectuate până la depunerea Cererii de finanţare cu respectarea condiţiilor de eligibilitate a cheltuielilor prevăzute în fişa Măs
Valoarea
Data începerii
Data
Nr. crt.
Obiectul contractului
reală
Procedura aplicată
procedurii
proce
(Lei)
(zz/ll/aaaa)
(zz/l
1
Servicii de consultanta
2

Elaborarea Studiului de Fezabilitate

3
4
5
6
7
Declar pe proprie raspundere ca informatiile din tabelul de mai sus sunt corecte si ca la atribuirea contractelor de servicii mentionate au fost respectate p
nationale in vigoare privind procedura de achizitie publica
Reprezentant legal, Nume/Prenume
Semnatura si ştampila

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Anexa A3
HG 28/2008

AGENŢIA PENTRU FINANŢAREA INVESTIŢIILOR RURALE

……………2017

(Titlu deviz)
Deviz capitolul 2- Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului - EURO
Nr.crt

Specificaţie

Alimentare cu apă
Canalizare
Alimentare cu gaze naturale
Alimentare cu agent termic
Alimentare cu energie electrică
Telecomunicaţii (telefonie, radio-tv,etc)
Alte tipuri de reţele exterioare
Drumuri de acces
Total valoare fără TVA
Valoare TVA aferentă cheltuielilor eligibile şi neeligibile
TOTAL DEVIZ CAPITOLUL 2 (inclusiv TVA)

Valoare eligibilă

1
2
3
4
5
6
7
8

0
0

Deviz capitolul 5 - Alte cheltuieli - EURO
Nr.crt

Specificaţie

Valoare eligibilă

5.1
5.1.1
5.1.2
5.2

Organizare de şantier
lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier
cheltuieli conexe organizării de şantier
Comisioane, taxe
comisionul băncii finanţatoare

0

cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii
cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii
prime de asigurare din sarcina autorităţii contractante
alte cheltuieli de aceeaşi natură, stabilite în condiţiile legii
cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor

0

5.3

Cheltuieli diverse si neprevazute
TOTAL DEVIZ CAPITOLUL 5

0

VALOARE TVA aferentă cheltuielilor eligibile şi neeligibile
TOTAL DEVIZ CAPITOLUL 5 ( inclusiv TVA)

0

Notă: Pentru a adăuga o nouă anexă accesaţi foaia (sheet) corespunzătoare sau click aici

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Anexa A3
HG 907/2016

AGENŢIA PENTRU FINANŢAREA INVESTIŢIILOR RURALE

(Titlu deviz)
Deviz capitolul 2- Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului - EURO
Nr.crt

Specificaţie

Alimentare cu apă
Canalizare
Alimentare cu gaze naturale
Alimentare cu agent termic
Alimentare cu energie electrică
Telecomunicaţii (telefonie, radio-tv,etc)
Drumuri de acces
Căi ferate industriale
Alte utilități
TOTAL DEVIZ CAPITOLUL 2
Valoare TVA aferentă cheltuielilor eligibile şi neeligibile
TOTAL DEVIZ CAPITOLUL 2 (inclusiv TVA)

Valoare eligibilă

1
2
3
4
5
6
7
8
9

0
0

Deviz capitolul 5 - Alte cheltuieli - EURO
Nr.crt

Specificaţie

Valoare eligibilă

5.1

Organizare de şantier
5.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier
5.1.2 Cheltuieli conexe organizării de şantier
Comisioane, cote, taxe, costul creditului
5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii finanţatoare
5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de
construcţii
5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea
lucrărilor de construcţii
5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiinţare
Cheltuieli diverse si neprevazute
Cheltuieli pentru informare și publicitate
TOTAL DEVIZ CAPITOLUL 5
VALOARE TVA aferentă cheltuielilor eligibile şi neeligibile
TOTAL DEVIZ CAPITOLUL 5 ( inclusiv TVA)

0

5.2

5.3
5.3

0
1

0
0
0

Notă: Pentru a adăuga o nouă anexă accesaţi foaia (sheet) corespunzătoare sau click aici
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
AGENŢIA PENTRU FINANŢAREA INVESTIŢIILOR RURALE
D. ALTE INFORMAȚII :
Programarea proiectului:
Numar luni de implementare
E. LISTA DOCUMENTELOR ANEXATE PROIECTELOR AFERENTE MĂSURII 3/6B_COMP. A

SECTIUNE SPECIFICA MASURA 3_COMP. A

Documentele se vor anexa cererii de finanțare în ordinea de mai jos:
Lista documente

Obligatoriu
pentru toate
proiectele

ETAPA:

DEPUNERE

1. 1. Studiu de Fezabilitate/Documentaţie de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii,
întocmite, avizate și verificate în condițiile legii și însoțite de toate studiile, expertizele,
avizele și acordurile specifice fiecărui tip de investiție, conform reglementărilor legale în
vigoare sau 1.2 In cazul proiectelor fara constructii montaj (C+M) - achiziţiile simple se vor
completa in Studiul de fezabilitate doar punctele care vizează acest tip de investiţie.

2.1 Certificat de Urbanism, completat și eliberat conform reglementărilor
legale în vigoare și aflate în termenul de valabilitate la data depunerii cererii de finanțare.
3.1 Pentru comune și ADI
Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei/comunelor, întocmit conform
legislaţiei în vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, atestat prin
Hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României.
şi
3.2 Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor şi / sau
completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public sau
detalierii poziției globale existente sau clasificării unor drumuri
neclasificate, cu respectarea prevederilor Art. 115 alin (7) din Legea nr.
215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a
administraţiei publice locale, adică să fi fost supusă controlului de legalitate al Prefectului,
în condiţiile legii
și/sau
3.3 Avizul administratorului terenului aparţinând domeniului public, altul decat cel
administrat de primarie (dacă este cazul)

Obligatoriu, dacă
proiectul impune

PAGINA de la - până
la

3.4 Pentru ONG-uri si parteneriate publice private
Documente doveditoare ale dreptului de proprietate/ dreptul de uz, uzufruct, superficie,
CONCESIUNE, servitute /administrare al ONG‐urilor, parteneriatelor publice private, pe o
perioadă de 10 ani asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări, conform Cererii
de Finanţare;
4. Document care să ateste că a depus documentaţia la ANPM:
4.1 Clasarea notificării
sau
4.2 Decizia etapei de încadrare, ca document final (prin care se precizează că proiectul nu
se supune evaluării impactului asupra mediului şi nici evaluării adecvate)
sau
4.3 Acord de mediu în cazul în care se impune evaluarea impactului
preconizat asupra mediului
sau
4.4 Acord de mediu în cazul evaluării impactului asupra mediului și de
evaluare adecvată (dacă este cazul).
4.5 Aviz Natura 2000 pentru proiectele care impun doar evaluare
adecvată.
5. Avizul de conformitate al Operatorului Regional.

6. Hotărârea Consiliului Local/Hotărârile Consiliilor Locale în cazul ADI/Hotărârea Adunării
Generale în cazul ONG, Parteneriate publice private – pentru fiecare partener in parte,
pentru implementarea proiectului, cu referire la însuşirea/aprobarea de către Consiliul
Local/ONG a următoarelor puncte (obligatorii):
• necesitatea, oportunitatea și potenţialul economic al investiţiei;
• lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a
investiţiei în cazul obţinerii finanţării;
• angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanță a investiţiei pe o perioadă de
minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi;
• numărul de locuitori deserviţi de proiect/utilizatori direcţi;
• caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.);
• agenţii economici deserviţi direct de investiţie (dacă este cazul, număr și denumire);
• nominalizarea reprezentantului legal al comunei/ADI/ONG/etc pentru relaţia cu AFIR în
derularea
proiectului.
• Angajamentul de asigurare a cofinantarii, daca este cazul.
• Crearea unei loc nou de munca in cadrul proiectului – daca este cazul.
7.1 Certificatul de înregistrare fiscală
7.2. Încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, definitivă si
irevocabilă/ Certificat de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor Registrul
Asociațiilor și Fundațiilor / 6.2.1 Actul de înfiinţare şi statutul ADI/ONG
7.2.2 – In cazul parteneriatelor publice private se va prezenta pe langa documentele de
infiintare ale partenerilor si acordul de parteneriat conform legislatiei in vigoare
8. Certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale restante și graficul de reeșalonare a
datoriilor către bugetul consolidat (daca este cazul).
9. Certificatul de cazier judiciar

10. Document emis de bancă/trezorerie care să conțină datele de iden- tificare ale
băncii/trezoreriei și ale contului aferent proiectului pentru care se solicită finanțare din
PNDR (denumirea, adresa băncii/ trezoreriei, codul IBAN al contului în care se derulează
operațiunile cu AFIR).
11.1 Notificare privind conformitatea proiectului cu condiţiile de igienă şi sănătate publică
sau
11.2 Notificare că investiţia nu face obiectul evaluării condiţiilor de igienă şi sănătate
publică, dacă este cazul.
12. Lista agentilor economici deserviţi de proiect, care va conţine
denumirea, adresa, activitatea desfăşurată, codul proiectului cu finanțare europeană și
valoarea totală a investiției, pentru fiecare investiție accesibilizată şi a institutiilor de
sociale și de interes public deservite direct de proiect.
13. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă
întocmit de solicitant (va cuprinde obiective, tip de investiție, lista
cheltuielilor eligibile, costurile și stadiul proiectului, perioada derulării
contractului), pentru solicitantii care au mai beneficiat de finanțare
nerambursabilă începând cu anul 2002, pentru aceleași tipuri de investiții.
14.1. Autorizaţia de funcţionare pentru infrastructura de apă uzată în cazul proiectelor care
vizează înfiintarea, extinderea sau modernizarea
infrastructurii de apă:
sau
14.2 Autorizatia de functionare a infrastructurii existente de apa/apa uzata în cazul
extinderii infrastructurii apă /apă uzată.
14.3 Programul de măsuri dispus de autoritățile competente în domeniul gospodăririi
apelor, sănătate publică, mediu în vederea îndeplinirii normelor de calitate stabilite de
legislația în vigoare privind calitatea apei/ apei epurate în cazul în care autorizaţia de
exploatare este suspendată.
sau
14.4 Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor si Documentele care atestă că
beneficiarul a solicitat organelor competente în domeniu emiterea autorizaţiilor de
funcţionare (daca este cazul)

15. Notificare, care sa certifice conformitatea proiectului cu legislatia în vigoare pentru
domeniul sanitar veterinar și ca prin realizarea investiției în conformitate cu proiectul
verificat de DSVSA județeană, construcția va fi în concordanță cu legislația în vigoare
pentru domeniul sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor, dacă este cazul.
16. Extrasul din strategie, care confirma daca investiția este în corelare cu orice strategie
de dezvoltare națională / regional / județeană / locală aprobată, corespunzătoare
domeniului de investiții precum și copia hotărârii de aprobare a strategiei.
Aviz de conformitate a proiectului cu obiectivele Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă
pentru Delta Dunării emis de Asociația Dezvoltare Intercomunitară Delta Dunării.
17. Proiectul tehnic va respecta prevederile legale în vigoare privind
conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor
publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului
general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.
18. Copia Documentului de identitate al reprezentantului legal al
beneficiarului
19. Dovada achitarii integrale a datoriei față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de
întârziere, dacă este cazul.
20. Alte documente justificative (Se vor specifica dupa caz)
Declaratie_privind_prelucrarea_datelor_cu_caracter_personal

Anexa_4.1_Declaratie_plati_catre_GAL

Anexa 4.2 GAL 1_Declaratie pe propria raspundere
Anexa 4.3 GAL 2_Declaratie pe propria raspundere
Declaratie_privind_prelucrarea_datelor_cu_caracter_personal
F. DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE A SOLICITANTULUI
Prin această declaraţie solicitantul
care solicită asistență financiară nerambursabilă prin programul FEADR pentru proiectul intitulat
prin reprezentant legal

cunoscând prevederile legii penale cu privire la falsul în declarații:
1. Declar că proiectul propus asistenței financiare nerambursabile FEADR nu beneficiază de altă finanțare din
programe de finanțare nerambursabilă.
De asemenea mă angajez ca în cazul în care proiectul va fi selectat pentru finanțare FEADR, nu voi depune acest
proiect la nici un alt program de finanțare nerambursabilă la care proiectul poate fi în întregime sau parțial eligibil
pentru asistență.
2. Declar că îndeplinesc condițiile de eligibilitate prevăzute în fișa sub-măsurii și Ghidul Solicitantului și mă
angajez să le respect pe perioada de valabilitate a contractului de finanțare și monitorizare a investiției, inclusiv
criteriile de selecție pentru care proiectul a fost punctat.
3. Declar că toate informațiile din prezenta cerere de finanțare și din documentele anexate sunt corecte și mă
angajez să respect condițiile cerute în reglementările referitoare la prezentul program și pe cele legate de
proiectul anexat și să furnizez periodic, la cerere, documentele justificative necesare.
4. Declar pe propria răspundere că orice modificări aduse dreptului de proprietate sau de folosință vor fi
notificate AFIR în termen de trei zile de la data producerii lor.
5. Declar că eu și organizația mea (UAT sau ONG) nu ne aflăm într-unul din următoarele cazuri:
Acuzat din cauza unei greșeli privind conduita profesională având ca soluție finală res judicata (împotriva căreia nici un apel nu este posibil)
Vinovat de grave deficiențe de conduită profesională dovedite prin orice mijloace pe care Agenția le poate justifica.
Vinovat de faptul că nu am prezentat informaţiile cerute de autoritatea contractantă ca o condiţie de participare la licitaţie sau contractare

Încălcarea prevederilor contractuale prin care nu mi-am îndeplinit obligațiile contractuale în legătură cu un alt contract cu Agenția sau alte con
comunitare.

Încercarea de a obține informații confidențiale sau de influențare a Agenției în timpul procesului de evaluare a proiectului și nu voi face presiun

6.

Declar că organizația pe care o reprezint ARE datorii către instituții de credit și/sau instituții financiare
nebancare. În acest sens, atașez Graficul de rambursare a datoriilor și document de la bancă pentru
certificarea respectării graficului de rambursare.
Declar că organizația pe care o reprezint NU are datorii către instituții de credit şi/sau instituții financiare
nebancare.

7.

Declar pe propria răspundere ca în cazul în care nu respect oricare din punctele prevăzute în această
declarație proiectul să devină neeligibil în baza criteriului "Eligibilitatea solicitantului" sau contractul să fie
reziliat.

8.

Declar pe propria răspundere că:

Nu sunt înregistrat în scopuri TVA și că mă angajez să notific Agenției orice modificare a situatiei privind înregistrarea ca plătitor de TVA
de la data înregistrării în scopuri TVA.
Sunt înregistrat în scopuri de TVA (certificat de înregistrare fiscală în scopuri de TVA).

10.

Declar pe propria răspundere că nu am înscrieri care privesc sancțiuni economico-financiare în cazierul
judiciar pe care mă oblig să îl depun la încheierea contractului de finanțare.
Declar pe propria raspundere că nu am fapte înscrise în cazierul fiscal.

11.

Declar pe propria răspundere că toate cheltuielile neeligibile vor fi suportate de solicitant și că acestea vor fi realizate până la finalizare

9.

12.
13.

Ma angajez ca in termenul precizat in Ghidul Solicitantului, de la data primirii "Notificarii benficiarului privind selectarea cererii de finan
de finantare", sa asigur si sa prezint documentele obligatorii mentionate in Ghidul solicitantului pentru contractarea proiectului.
Declar pe proprie raspundere ca voi achita integral datoria fata de AFIR, inclusiv dobanzile si majorarile de
intarziere pana la semnarea contractului de finantare (pentru solicitantii inregistrati in registrul debitorilor AFIR atat pentru programul S

14.

Declar pe propria răspundere ca nu sunt în insolventă sau incapacitate de plată.

15

Declar pe propria răspundere că în conformitate cu termenul menţionat în notificarea AFIR privind selecţia cererii de finanţare, voi obţin
semnarea contractului de finanţare, documentul emis de ANPM menţionat în secţiunea E punctul 4 a cererii de finanţare.

16

Accept publicarea pe site-ul AFIR a datelor mele cu respectarea legislaţiei naţionale şi europene privind transparenţa.

Semnătura reprezentant legal şi ştampila

Data:

Anexa INDICATORI DE MONITORIZARE
Măsura 3/6B - Servicii de bază şi reînnoirea satelor_Componenta A

a. Construcţia, extinderea și/ sau modernizarea rețelei de drumuri de interes local, extinderea
si/sau modernizarea retelelor publice de apa/apa uzata
b. Infrastructura de baza la scara mica conform SDL
c. Construcţia, extinderea și/ sau modernizarea rețelei publice de apă uzată si Construcţia,
extinderea și/ sau modernizarea rețelei publice de apă
1. Tipul de sprijin

d. Construcţia, extinderea și/ sau modernizarea infrastructurii integrate de apă și apă uzată
e. Înfiinţarea şi modernizarea grădiniţelor, numai a celor din afara incintei școlilor din mediul
rural;
f. Înfiinţarea şi modernizarea creşelor precum şi a infrastructurii de tip after-school, numai a
celor din afara incintei școlilor din mediul rural;
g. Extinderea și modernizarea instituțiilor de învățământ secundar superior, filiera tehnologică cu
profil resurse naturale şi protecţia mediului şi a şcolilor profesionale în domeniul agricol.

2. Numărul comunelor sprijinite
3. Număr KM de drum
4. Număr KM de conducte de alimentare cu apă
5. Număr KM de conducte de canalizare
6. Număr locuitori deserviţi

Nou construiţi
Modernizaţi
Noi lucrări
Extindere şi /sau modernizare
Noi lucrări
Extindere şi /sau modernizare

7. Zonă montană
8. Contribuie la Prioritatea 1

M01 - Transfer de cunoştinţe şi acţiuni de informare
M02 - Servicii de consiliere
M16 - Cooperare

Indic. nr. 1 - se va bifa doar o singura categorie/ categoria majoritară
Indic. nr. 2 - se va completa numărul comunelor sprijinite prin proiect
Indic. nr. 3, 4, 5 - se va completa numărul de KM de drum, de conducte de alimentare cu apă şi de conducte de canalizare realizate prin proiect
Indic. nr. 6 - se va completa numărul locuitorilor deserviţi

Indic. nr. 7 - se va completa cu "DA" în cazul în care investiţia este amplasată în zonă montană (cf. Listei UAT din Zonele Montane); încaz contrar se va com
Indic. nr. 8 - se va completa din momentul demararii M01, M02, respectiv M16, cu bifa în dreptul măsurii corespunzătoare, dacă va fi cazul.
Pentru indicatorii de tip numeric care nu fac obiectul investitiei sa va completa valoarea zero.
Factori de risc
I1. Valoarea sprijinului public nerambursabil (EURO)
•
2.500.001 > 4.000.000
•
1.000.001 > 2.500.000
•
500.001 > 1.000.000
•
5.000 ≤ 500.000
I2. Complexitatea investitiei
Solicitanți Publici
•
Investiție nouă
•
Modernizări cu C+M

Punctaj obţinut
5
4

Solicitanți Privați
•
Investiție nouă
•
Modernizări cu C+M

I3. Riscul proiectului d.p.d.v. al raportului procentual între Cheltuielile suportate de Solicitant și Valoarea ajutorului
nerambursabil

Total valoare proiect(fără TVA)
% = --------------------------------------------------------- x 100
Valoarea ajutorului nerambursabil solicitat
•
> 110%
•
între 101 si 110%
•
= 100%
I4. Capacitatea solicitantului de a manageria proiectul, experiența în implementarea proiectelor finanțate din fonduri
comunitare
•
Solicitant care nu a implementat un alt proiect SAPARD/FEADR, comunitar sau
nu a obținut asistență financiară nerambursabilă din partea altui instrument
financiar.
•
Solicitant care are experiența implementării și care a finalizat un proiect
SAPARD/FEADR, comunitar sau obținut asistență financiară nerambursabilă din partea altui instrument financiar
•

Solicitant care are experiența implementării și care a finalizat un proiect
SAPARD/FEADR și un alt proiect comunitar sau obținut din asistența financiară
nerambursabilă din partea altui instrument financiar

TOTAL
Pentru selectarea proiectelor ce vor fi verificate prin sondaj, se va determina riscul fiecărui proiect folosind cei 4 factori de risc (I1, I2, I3 și I4 ).
Factorii de risc sunt adaptați conform specificului Sub-Măsurii 7.2 din PNDR 2014-2020.
Pentru fiecare proiect se va determina punctajul fiecărui factor de risc pe o scară de la 1 la 5.

Codul unic de inregistrare APIA
In cazul in care nu aveti un cod unic de inregistrare APIA, completati acest formular.
FORMULAR
Programului naţional de dezvoltare rurală 2014 - 2020

Denumire solicitant:
Categorie Solicitant:
Sediul / Adresa
Ţara

România

Judeţul

oraşul

comuna
nr.

satul
bl.

Număr de telefon

et.

strada

ap.

sectorul
Fax

codul poştal
E-mail

Număr de înregistrare în registrul comerțului/Registrul asociațiilor și fundațiilor
CUI / CIF
Cod CAEN pentru activitatea principală
Cod CAEN pentru activitatea secundară pentru care se solicită înregistrarea în Registrul unic de identificare
Cod IBAN
deschis la Banca
Sucursala / Agenție
Prin reprezentant legal, doamna/domnul
cu CNP

solicit înscrierea în Registrul unic de identificare -Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.

Am luat la cunoştinţă că orice modificare a informaţiilor de mai sus trebuie furnizată către APIA în termen de maximum 10 zile
lucrătoare de la producerea acestora.
Declar pe propria răspundere că cele de mai sus sunt conforme cu realitatea.
Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date a Sistemului Integrat de Administrare şi Control, procesate şi
verificate în vederea înscrierii în Registrul unic de identificare şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii
statistice şi de evaluări economice, în condiţiile Legii nr. 677-2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificarile şi completările ulterioare.
Reprezentant legal
Numele şi prenumele
Semnătura

Data:

DOCUMENTELE NECESARE LA DEPUNEREA CERERII DE FINANȚARE (NUMEROTATE CONFORM POZIŢIEI DIN CEREREA DE FINANȚARE)
Documentele obligatorii care trebuie ataşate Cererii de finanțare pentru întocmirea proiectului sunt:
4.1 DOCUMENTELE NECESARE LA DEPUNEREA CERERII DE FINANȚARE (NUMEROTATE CONFORM POZIŢIEI DIN CEREREA DE FINANŢARE)

Documentele obligatorii care trebuie ataşate Cererii de finanțare pentru întocmirea proiectului sunt:
1.1 Studiul de Fezabilitate / Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii, întocmite conform legislaţiei în vigoareprivind conţinutului
cadru al documentaţieitehnico‐economice aferente investiţiilorpublice, precum şi a structurii şimetodologiei de elaborare a devizuluigeneral pentru
obiecte de investiţii şi lucrăride intervenţii).
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 să depună un raport de
expertiză tehnico

economică

din

care

să

reiasă

stadiul

investiției,

indicând componentele/acțiunile

din proiect

deja

realizate,

componentele/acțiunile pentru care nu mai există finantare din alte surse, precum și devizele refăcute cu valorile rămase de finanțat. Cheltuielile
aferente tronsoanelor executate partial sau total sunt neeligibile si se includ in bugetul proiectului in coloana cu cheltuieli neeligibile.
sau
1.2 In cazul proiectelor fara constructii montaj (C+M) - achiziţiile simple se vor completa in Studiul de fezabilitate doar punctele care vizează
acest tip de investiţie.
Important! În cazul în care terenul pe care se va amplasa un drum nou este
proprietatea comunei/lor, dar nu este trecut în Inventarul domeniului public,
solicitantul va depune HCL de includere a bunului aflat în proprietate în domeniul
public; în cazul în care în inventarul domeniului public drumurile sunt incluse într‐o
poziţie globală şi / sau neclasificate, solicitantul va depune HCL de modificare a

inventarului. În ambele situaţii, HCL va respecta prevederile Art. 115 alin (7) din Legea
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare a administraţiei
publice locale, in privinta supunerii acesteia controlului de legalitate al Prefectului, în
condiţiile legii.

Important! În Cererea de Finanţare trebuie specificat numele proiectului/investiţiei
așa cum este
menţionat în Certificatul de Urbanism.
Important! HCL de modificare / completare a domeniului public sunt valabile numai ca
anexe la inventarul atestat în condiţiile legii (prin Hotărâre a Guvernului).
Atenţie!
Conform prevederilor art.8 (3) (c) din HG 226/2015, pentru justificarea rezonabilităţii
preţurilor pentru investiția de bază, proiectantul va avea în vedere prevederile HG
363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii
finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare şi va menţiona
sursa de preţuri folosită.
2. Certificat de Urbanism, valabil la data depunerii Cererii de Finanţare, eliberat în condiţiile Legii nr.50/1991, republicată cu modificările si,
completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
3.1. 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

3.2. În situaţia în care în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public obiectivele fac obiectul proiectului nu sunt incluse în domeniul public
sau sunt incluse într‐o poziţie globală sau nu sunt clasificate, solicitantul trebuie să prezinte Hotărârea consiliului local privind aprobarea
modificărilor şi / sau completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziţiei globale existente sau clasificării unor
drumuri neclasificate, cu respectarea prevederilor art. 115 alin. (7) din Legea nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
a administraţiei publice locale, in privinta supunerii acesteia controlului de legalitate al Prefectului, în condiţiile legii (este suficientă prezentarea
adresei de înaintare către instituţia prefectului pentru controlul de legalitate).
Sau
3.3 Avizul administratorului terenului aparţinând domeniului public, altul decat cel administrat de primarie (dacă este cazul)

3.4. Documente doveditoare ale dreptului de proprietate/ dreptul de uz, uzufruct, superficie, CONCESIUNE, servitute /administrare al
ONG‐urilor, parteneriatelor publice private, pe o perioadă de 10 ani asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări, conform Cererii de
Finanţare;
5. Hotărârea Consiliului Local/Hotărârile Consiliilor Locale în cazul ADI/Hotărârea Adunării Generale în cazul ONG, Parteneriate publice
private – pentru fiecare partener in parte, pentru implementarea proiectului, cu referire la însuşirea/aprobarea decătre Consiliul Local/ONG a
următoarelor puncte (obligatorii):
• necesitatea, oportunitatea și potenţialul economic al investiţiei;
•

lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a investiţiei în cazul obţinerii finanţării;

•

angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanță a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi;

•

numărul de locuitori deserviţi de proiect/utilizatori direcţi;

•

caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.);

•

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

•

nominalizarea reprezentantului legal al comunei/ADI/ONG, etc pentru relaţia cu AFIR în derularea

proiectului.
•

Angajamentul de asigurare a cofinantarii, daca este cazul.

•

Crearea unei loc nou de munca in cadrul proiectului – daca este cazul.

Important!
Solicitanţii publici au obligaţia de excludere a oricărei contribuţii publice directe de la

Bugetul de stat pentru investiţiile care urmează a se realiza, plăţile (pentru cheltuielile
neeligibile etc.) urmând să fie efectuate numai din surse proprii sau atrase – a se vedea
planul financiar.
6.1. Certificat de înregistrare fiscală

6.2. Încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, definitivă si irevocabilă/
Certificat de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor
Şi
6.2.1. Actul de înfiinţare şi statutul ADI/ONG
6.2.2 – In cazul parteneriatelor publice private se va prezenta pe langa documentele de infiintare ale partenerilor si acordul de parteneriat
conform legislatiei in vigoare
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 amplasamentul investiţiei, obiective, tip
de investiţie, lista cheltuielilor eligibile, costuri şi stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), pentru solicitanţii care au mai beneficiat de
finanţare nerambursabilă începând cu anul 2007 pentru aceleaşi tipuri de investiţii.
9.1 Notificare privind conformitatea proiectului cu condițiile de igiena şi sănatate publică
sau
9.2.Notificarecă investiția nu face obiectul evaluarii condițiilor de igienă și sănătate publică, dacă este cazul.
11. Lista agenților economici deserviţi de proiect, care va conţine denumirea, adresa, activitatea desfăşurată, codul proiectului cu finanţare
europeană și valoarea totală a investiţiei, pentru fiecare investiţie accesibilizată şi a institutiilor ‐ sociale și de interes public deservite direct de
proiect, daca este cazul.
12. Notificare, care să certifice conformitatea proiectului cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și că prin realizarea investiției
în conformitate cu proiectul verificat de DSVSA județeană, construcția va fi în concordanță cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar

veterinar și pentru siguranța alimentelor, dacă este cazul.
13. Extrasul din strategie, care confirmă dacă investiția este în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională / regional / județeană / locală
aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții precum și copia hotărârii de aprobare a strategiei.
14. Copie document de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului.
16. Alte documente justificative (se vor specifica de către solicitant, după caz).
ATENŢIE! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanţare, termenul de valabilitate al acestora fiind în conformitate cu
legislaţia în vigoare.
16.1 Declaratii, conform modelelor anexate la ghidul solicitantului, dupa cum urmeaza:
- Anexa_4.1_Declaratie_plati_catre_GAL
- Anexa 4.2 GAL 1_Declaratie pe propria raspundere
- Anexa 4.3 GAL 2_Declaratie pe propria raspundere
- Declaratie_privind_prelucrarea_datelor_cu_caracter_personal
4.2. DOCUMENTELE NECESARE LA ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE FINANŢARE (NUMEROTATE CONFORM POZIŢIEI DIN CEREREA DE FINANŢARE)
Documentele obligatorii care trebuie prezentate la incheierea contractului de finantare sunt:
1. Certificat/e care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale, emise de Direcţia Generală aFinanţelor Publice şi, dacă este cazul, graficul
dereeşalonare a datoriilor către bugetul consolidat.
2. Document emis de ANPM
2.1 Clasarea notificării
sau
2.2 Decizia etapei de încadrare, ca document final (prin care se precizează că proiectul nu sesupune evaluării impactului asupra mediului
şinici evaluării adecvate)
sau
2.3 Acord de mediu în cazul în care se impune evaluarea impactului preconizat asupra mediului
sau

2.4 Acord de mediu în cazul evaluării impactului asupra mediului și de evaluare adecvată (daca este cazul)
sau
2.5 Aviz Natura 2000 pentru proiectele care impun doar evaluarea adecvată.
Termenul maxim de prezentare a documentelor emise de ANPM este precizat in notificareaemisa in conformitate cu procedurile aprobate
prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, termen care curge de la data comunicarii notificarii privind selectia proiectului.
După expirarea termenului prevăzut pentru prezentarea documentului de mediu, contractul de finanțare nu mai poate fi semnat.
3. Proiectul Tehnic, în vederea avizării de către CRFIR, va fi depus în termenul precizat în Notificarea AFIR, conform prevederilor HG 226/2015 cu
modificarile si completarile ulterioare si a procedurilor în vigoare la momentul notificării.
4. Cazier judiciar al reprezentantului legal. Cazierul judiciar poate fi solicitat de către AFIR, în conformitate cu prevederile Legii nr. 290/2004
privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
5. Cazier fiscal al solicitantului.
7. Copie a documentului de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului.
8. Declarația de eșalonare a depunerii dosarelor cererilor de plată, inclusiv cea pentru decontarea TVA unde este cazul.
9. Dovada achitarii integrale a datoriei față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere, dacă este cazul.
10. Extras de cont care confirmă cofinantarea investitiei, dacă este cazul.
În caz de neprezentare a documentelor de către Beneficiar, în termenele precizate în Notificarea de selecţie, sau în cazul în care acesta se
regăseşte înregistrat în evidenţele AFIR cu debite sau nereguli, Agenţia îşi rezervă dreptul de a nu încheia Contractul de finanţare.
Solicitanţii, au obligaţia de a depune toate documentele necesare în vederea încheierii contractului de finanţare, o singură dată (documentele se
vor depune centralizat, indiferent de data emiterii), în termenul precizat în notificarea AFIR. Nedepunerea documentelor obligatorii întermenele
prevăzute conduce la neîncheierea contractului de finanţare!
Mai mult, în cazul nedepunerii de către solicitanţi a documentelor menţionate la pct. 9 și 10 în termenele precizate în cuprinsul notificării,
acestora li se vor aplica prevederile art. 3 și art. 6 din HG 226/2015 cu modificările şi completările ulterioare.
Durata de execuţie a Contractului de finanțare este de maxim 3 ani (36 luni) pentru proiectele care prevăd investiții cu construcții montaj.
Durata de execuţie prevăzută mai sus poate fi prelungită cu maximum 6 luni, cu acordul prealabil al AFIR şi cu aplicarea penalităţilor specifice

beneficiarilor publici sau privaţi, prevăzute în contractul de finanţare, la valoarea rămasă de rambursat.
Durata de execuţie prevăzute mai sus se suspendă în situaţia în care, pe parcursul implementării proiectului, se impune obţinerea, din motive
neimputabile beneficiarului, de avize/acorduri/autorizaţii, după caz, pentru perioada de timp necesară obţinerii acestora.
Contribuţia publică se recuperează dacă în termen de cinci ani de la efectuarea plăţii finale către beneficiar, activele corporale și necorporale
rezultate din implementarea proiectelor cofinanţate din FEADR fac obiectul uneia din următoarele situaţii:
a) încetarea sau delocalizarea unei activităţi productive în afara zonei vizate de PNDR 2014 ‐ 2020, respectiv de criteriile în baza cărora proiectul a
fost selectat și contractat;
b) modificare a proprietăţii asupra unui element de infrastructură care dă un avantaj nejustificat unei
întreprinderi sau unui organism public;
c) modificare substanţială care afectează natura, obiectivele sau condiţiile de realizare şi care ar determina subminarea obiectivelor iniţiale ale
acestuia;
d) realizarea unei activităţi neeligibile în cadrul investiţiei finanţată din fonduri nerambursabile.
Atenţie!
Beneficiarul este obligat să nu înstrăineze sau / şi să modifice substantial investiţia
realizată prin proiect pe perioada de valabilitate a Contractului de Finanţare.

DOCUMENTE JUSTIFICATE PE CARE SOLICITANTUL TREBUIE SA LE PREZINTE IN VEDEREA PUNCTARII CRITERIILOR DE SELECTIE
-

ANEXA 7 la ghidul solicitantului _ Rezultate_finale_recensamant_populatie_2011_Tabelul_nr.3,
ANEXA 8 la ghidul solicitantului_Studiu_potential_socio_economic_de_dezvoltare_zone_rurale

CATEGORIILE DE BENEFICIARI ELIGIBILI
Beneficiari eligibili:
Solicitanţii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat de catre GAL PROGRES TRANSILVAN prin această măsură sunt:
•
•
•
•

Comunele
ONG-uri
Unitate Medico-Sociala, alte institutii publice acreditate si furnizori privati acreditati de servicii sociale
GAL -ul

ATENŢIE!
Nu sunt eligibile cererile de finantare depuse de Consiliile Locale în numele
comunelor.
Reprezentantul legal al comunei este primarul sau înlocuitorul de drept al acestuia
în conformitate cu Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,
cumodificările şi completările ulterioare.
NOTA:
Pentru a fi eligibil, solicitantul, beneficiar al infrastructurii sociale create/dezvoltate prin proiect, trebuie sa: furnizori de servicii sociale
(publici sau privați) și de către parteneriatele constituite între autoritatea publică locală și un furnizor de servicii sociale;
Proiectele de infrastructură socială trebuie să asigure funcționarea prin operaționalizarea infrastructurii de către o entitate acreditată ca
furnizor de servicii sociale; beneficiarii măsurilor de finanțare a infrastructurii sociale trebuie să asigure sustenabilitatea proiectelor din
surse proprii sau prin obținerea finanțării în cadrul Axei 5 POCU, prin depunerea unui proiect distinct cu respectarea condițiilor specifice
POCU;
Prin proiectele de infrastructură socială nu pot fi finanțate infrastructuri de tip rezidențial; Infrastructurile aferente unităților sociale cu
cazare/ găzduire pe perioadă temporară/ determinată și serviciile sociale aferente (ex.: locuințe protejate, centre maternale, centre de
primire în regim de urgență a victimelor violenței domestice etc.) pot fi finanțate în cadrul PNDR în măsura în care acestea răspund unei

nevoi comunitare identificate în SDL și îndeplinesc condițiile specifice de acreditare;

CONDIŢII MINIME OBLIGATORII PENTRU ACORDAREA SPRIJINULUI
Este important ca înaintea depunerii cererii de finanţare să stabiliți, obiectiv, punctajul pe care proiectul îl realizează şi să specificaţi valoarea
punctajului în cererea de finanţare, secţiunea A6 „Date despre tipul de proiect şi beneficiar”.
ATENȚIE!

Pentru justificarea condiţiilor minime obligatorii specifice proiectului dumnevoastră este necesar să fie prezentate în
cuprinsul Studiului de Fezabilitate/ Documentaţiei de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii/Proiect Tehnic, întocmit/ă
în
conformitate
cu
prevederile
HG
28/2008,
pentru
obiectivele
/proiectele de investiții prevăzute la art. 15 din HG 907/2016 toate informaţiile concludente, informaţii pe care
documentele justificative anexate le vor demonstra şi susţine.
Solictanţii vor detalia în cadrul Cererii de Finanţare secţiunea A6 „Date despre tipul de proiect şi beneficiar”, la
punctul A 6.3.1, fiecare criteriu de selecţie care concură la prescoringul înscris la punctul A 6.3.
IMPORTANT!!
Solicitanții pot depune Studiul de Fezabilitate/Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii/Proiect Tehnic, întocmit/ă în
conformitate cu HG 907/2016.
Pentru a putea primi sprijin în cadrul Măsurii M 5/6B , finantata prin GAL PROGRES TRANSILVAN, solicitantul sprijinului trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii:

În cadrul măsurii vor fi respectate următoarele condiții de eligibilitate:
Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR?
Solicitantul se regăseşte în Bazele de date privind dubla finanţare?

Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele asumate în Declaraţia pe proprie răspundere, secțiunea (F) din CF
Solicitantul este în insolvență sau incapacitate de plată
Secțiune aplicabilă doar 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“)
Solicitantul se încadrează în categoria întreprinderilor aflate în dificultate, așa cum acestea sunt definite în Regulamentul (UE)
nr. 702/ 2014
Solicitantul respectă regula privind cumulul ajutoarelor de minimis
Verificarea condițiilor de eligibilitate ale proiectului
EG1 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili
EG2 Investiția se încadrează în cel puțin una dintre acțiunile eligibile din fișa măsurii din SDL
În cadrul acestei măsuri, sprijinul va fi acordat pentru:
• Înființarea, modernizarea și dotarea creșelor și a infrastructurii de tip after-school.
• Înființarea, modernizarea și dotarea centrelor de îngrijire bătrâni la domiciliu.
• Înființarea, modernizarea și dotarea centrelor multifuncționale pentru copii și/sauvârstnici, centrelor de zi care adreseaza servicii
pensionarilor, varstnicilor, copiilor si tinerilor, populatiei dezavantajate, grupurilor sociale aflate in situatii de risc. (Acestea pot furniza
servicii pentru derularea de activități educaționale informale, socio–cultural – sportive, pentru joacă și recreere, programe care promovează
activitățile extra-curriculare cu accent pe dobândirea de competenţe cheie, consiliere, mentorat, organizarea evenimentelor sociale și de
grup, spații pentru întâlniri, dezvoltarea abilităților sociale de bază/ deprinderi de viață: comunicare, comportament social/ socializare –
integrare în grup, educația pentru sănătate,etc.)
• Înființarea, modernizarea și dotarea centrelor multifuncționale de informare și consiliere profesională.
• Înființarea, modernizarea și dotarea centrelor de zi pentru copii.
• Înființarea, modernizarea și dotarea centrelor de zi pentru persoane vârstnice.

EG3 Solicitantul trebuie să se angajeze că va asigura mentenanța investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data ultimei
plăţi
EG4 Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al acesteia
EG5 Solicitantul investiţiilor trebuie să facă dovada proprietății terenului/ administrării în cazul domeniului public al statului

Secțiuni specifice
EG6 Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General în vigoare
(doar pentru proiectele care prevăd investiții pentru care se prezintă certificatul de urbanism)
EG7 Proiectul de investiţii în infrastructura de apă/ apă uzată trebuie să deţină avizul Operatorului Regional/ Local ce atestă
funcţionalitatea sistemului şi conformitatea pentru soluţia de funcţionare
(doar pentru proiectele care prevăd investiții în infrastructura de apă/ apă uzată)
EG8 Investiția în sistemul de alimentare cu apă trebuie să se realizeze în mod obligatoriu împreună cu rețeaua de apă uzată, dacă
aceasta nu există
(doar pentru proiectele care prevăd investiții în infrastructura de apă/ apă uzată)
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.
(doar pentru proiectele care prevăd investiții în infrastructura agricolă, silvică și de irigații)
EG10 Investiția trebuie să fie racordată la un drum existent
(doar pentru proiectele care prevăd investiții în infrastructura agricolă)
EG11 Solicitantul trebuie să facă dovada faptului că investiția se regăsește în amenajamentul silvic, iar în cazul modernizării drumului
forestier, acesta să se regăsească în inventarul deținătorului
(doar pentru proiectele care prevăd investiții în infrastructura silvică)
EG12 Solicitantul trebuie să facă dovada că prin investiţia în drumuri forestiere, acestea vor fi deschise publicului în mod gratuit
(doar pentru proiectele care prevăd investiții în infrastructura silvică)
EG13 Investiția este în conformitate cu planurile de gestionare a bazinelor hidrografice aferente Directivei Cadru Apă pentru
suprafețele vizate și cu programul relevant de măsuri, dacă este cazul
(doar pentru proiectele care prevăd investiții în infrastructura de irigații)
EG14 Investiția prevede contorizarea apei.

(doar pentru proiectele care prevăd investiții în infrastructura de irigații)
EG15 InvestițiavizeazăosuprafațăidentificatăcaviabilăînProgramul Naţional de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigaţii din
România.
(doar pentru proiectele care prevăd investiții în infrastructura de irigații)
EG16 Sistemul de irigații prevăzut prin proiect trebuie să fie racordat la o infrastructură principală funcțională.
(doar pentru proiectele care prevăd investiții în infrastructura de irigații)
EG17 Introducerea investiției din patrimoniul cultural în circuitul turistic, la finalizarea acesteia
(doar pentru proiectele care prevăd investiții privind obiective de patrimoniu)
Verificarea criteriilor de eligibilitate suplimentare stabilite de către GAL
EG18 Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile aferente implementării proiectelor din cadrul SDL trebuie să fie efectuate pe teritoriul GAL. Ca
excepție, pentru anumite proiecte de servicii (ex.: formare profesională, informare, organizare evenimente), care vor fi detaliate în documentele
specifice de implementare, cheltuielile pot fi eligibile și pentru acțiuni realizate în afara teritoriului GAL, dacă beneficiul sprijinului se adresează
teritoriului GAL.
EG19Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată.
Spaţiul ruraleligibil in cadrul teritoriulu GAL Progres Transilvan:
•

TERITORIUL GAL = aria teritoriala reprezentata de teritoriul GAL Progres Transilvan, caredin
punctul de vedere al componentei administrativ-teritoriale, cuprinde 7 comune: Budești,
Miceștii de Cîmpie, Milaș, Sinmihaiu de Cîmpie, Silivașu de Cîmpie, Teaca și Galații Bistriței,
este situat în partea de sud a județului Bistrița-Năsăud, în Câmpia Transilvaniei, Regiunea
de Dezvoltare Nord-Vest.

Pentru ca investiitiile propuse pe aceasta masura sa fie eligibile, Solicitantul va avea in vedere ca infrastructura sociala infiintata, dezvoltatat
prin proiect trebuie sa se regasrasca ca structura si functionalitate in prevederile Legii asistentei sociale.

Serviciile sociale (conf. art. 27 din Legea nr. 292/2011 – legea asistenței sociale) reprezintă activitatea sau ansamblul
de activităţi realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum şi celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în

vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii
sociale şi creşterii calităţii vieţii.
Serviciile sociale sunt de interes general şi se organizează în forme/structuri diverse, în funcţie de specificul
activităţii/activităţilor derulate şi de nevoile particulare ale fiecărei categorii de beneficiari.
CATEGORII DE SERVICII SOCIALE
Conform Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, serviciile sociale sunt clasificate în funcţie
serviciului, în servicii de asistenţă şi suport pentru asigurarea nevoilor de bază ale persoanei, cum sunt:
• servicii de îngrijire personală;
• servicii de recuperare/reabilitare;
• servicii de inserţie/reinserţie socială.
Serviciile sociale se acordă:
• la domiciliul beneficiarului;
• în centre de zi;
• în centre rezidenţiale, cu cazare pe durată determinată sau nedeterminată;
• la domiciliul persoanei care acordă serviciul;
• în comunitate.

de scopul

3.3.CHELTUIELI ELIGIBILE ȘI NEELIGIBILE

În cadrul masurii M5/6 B sunt sprijinite investiţiile la nivelul întregului teritoriu al GAL .
Un proiect poate cuprinde atât cheltuieli eligibile cât şi cheltuieli neeligibile. Fondurile nerambursabile vor fi acordate doar pentru decontarea
cheltuielilor eligibile, cheltuielile neeligibile urmând a fi suportate de beneficiarul proiectului. Cheltuielile neeligibile inscrise in proiectul selectat
trebuie de asemenea finalizate pana la data depunerii ultimei cereri de plata.
Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
Cheltuieli eligibile (pentru a fi eligibile, trebuie efectuate pe teritoriul GAL).
Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile
În cadrul acestei măsuri, sprijinul va fi acordat pentru:
• Înființarea, modernizarea și dotarea creșelor și a infrastructurii de tip after-school.

• Înființarea, modernizarea și dotarea centrelor de îngrijire bătrâni la domiciliu.
• Înființarea, modernizarea și dotarea centrelor multifuncționale pentru copii și/sauvârstnici, centrelor de zi care adreseaza servicii
pensionarilor, varstnicilor, copiilor si tinerilor, populatiei dezavantajate, grupurilor sociale aflate in situatii de risc. (Acestea pot furniza
servicii pentru derularea de activități educaționale informale, socio–cultural – sportive, pentru joacă și recreere, programe care promovează
activitățile extra-curriculare cu accent pe dobândirea de competenţe cheie, consiliere, mentorat, organizarea evenimentelor sociale și de
grup, spații pentru întâlniri, dezvoltarea abilităților sociale de bază/ deprinderi de viață: comunicare, comportament social/ socializare –
integrare în grup, educația pentru sănătate,etc.)
• Înființarea, modernizarea și dotarea centrelor multifuncționale de informare și consiliere profesională.
• Înființarea, modernizarea și dotarea centrelor de zi pentru copii.
• Înființarea, modernizarea și dotarea centrelor de zi pentru persoane vârstnice.
Costurile generaleocazionate de cheltuielile cu construcția sau renovarea de bunuri imobile și achiziționarea sau cumpărarea prin leasing de
mașini și echipamente noi, în limita valorii pe piață a activului precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru
consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate, vor fi realizate în limita a 10% din totalul cheltuielilor
eligibile pentru proiectele care prevăd și construcții ‐ montaj și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd simpla achiziție de bunuri.
În cadrul acestei măsuri nu se finanțează:
• Achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”;
• Achiziţionarea de terenuri neconstruite și de terenuri construite;
• Cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu excepţia: costurilor generale definite la art.45, alin. 2
litera c) a R(UE) nr.1305/2013 care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare;
• Cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport persoane;
• Cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile;
• În cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a
dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare;
• Cheltuieli neeligibile în conformitate cu art.69, alin. (3) din R(UE) nr.1303/2013 și anume:
a. dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru
comisioanele de garantare;
b. achiziţionarea de terenuri neconstruite și de terenuri construite;
c. taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA‐ul sau a
prevederilor specifice pentru instrumente financiare.
Lista investiţiilor şi costurilor neeligibile se completează cu prevederile Hotărârii de Guvern Nr.226/2 aprilie 2015 privind stabilirea
cadrului general de implementare a Măsurilor ProgramuluiNaţional de Dezvoltare Rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru

Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat pentru perioada 2014–2020.

Atenţie!
Finalizarea proiectului FEADR, presupune ca beneficiarul să finalizeze
atât partea de investiţie suportată prin cheltuielile eligibile, cât și partea
de investiţie realizată din cheltuielile neeligibile.
În cazul proiectelor depuse de comune, care prevăd investiții în înfiinţarea/modernizarea unei infrastructuri, pentru
fiecare obiectiv de investiție. Valoarea proiectului nu poate depăşi suma de 160.000 euro. În conformitate cu
prevederile art. 45 alin. (2), lit. (d) din R (UE) 1305/2013, cu modificările și completările ulterioare, sunt eligibile
investițiile intangibile privind achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi
de autor, mărci.
Potrivit dispozițiilor art. 7 alin.(4) din HG 226/2015 cu modificările şi completările ulterioare, costurile generale
ocazionate de cheltuielile cu construcția sau renovarea de bunuri imobile șiachiziționarea sau cumpărarea prin leasing
de mașini și echipamente noi, în limita valorii pe piață a activului precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și
consultanți, onorariile pentru consiliereprivind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate, vor
fi realizate înlimita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd și construcții ‐ montaj și în limita
a 5% pentru proiectele care prevăd investiţii în achiziţii, altele decât cele referitoare la construcţii‐montaj.
Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt:
Cheltuieli pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management, inclusiv onorariile pentru consultanta privind
durabilitatea economică și de mediu, taxelepentru eliberarea certificatelor, potrivit art. 45 din Regulamentul (UE) nr.
1305/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele privind obţinerea avizelor, acordurilor şi
autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională. Cheltuielile pentru consultanță în
vederea organizării procedurilor de achiziții sunt eligibile.

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului, inclusiv cele efectuate înaintea aprobării
finanţării, sunt eligibile dacă respectă prevederile art.45 din Regulamentul (UE) nr. 1305 / 2013 cu
modificările şi completările ulterioare şi îndeplinesc următoarele condiții:
a) sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislației în vederea obținerii de avize, acorduri şi
autorizații necesare implementării activităților eligibile ale operațiunii sau rezultă din cerințele
minime impuse de PNDR 2014 ‐ 2020;
b) sunt aferente, după caz: unor studii şi/sau analize privind durabilitatea economică și de mediu,
studiu de fezabilitate, proiect tehnic, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, întocmite în conformitate cu
prevederile legislației în vigoare;
c) sunt aferente activităților de coordonare şi supervizare a execuției şi recepției lucrărilor de construcții ‐ montaj.
Cheltuielile de consultanță şi pentru managementul proiectului sunt eligibile dacă respectă condițiile anterior
menționate şi se vor deconta proporțional cu valoarea fiecărei tranşe de plată aferente proiectului. Excepție fac
cheltuielile de consiliere pentru întocmirea dosarului Cererii de Finanţare, care se pot deconta integral în cadrul primei
tranşe de plată.
Studiile de Fezabilitate şi/sau documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţie, aferentecererilor de finanţare
depuse de solicitanţii publici pentru Măsuri/sub‐măsuri din PNDR 2014‐2020, trebuie întocmite potrivit prevederilor
legale în vigoare. Conţinutul‐cadru al proiectului tehnic va respecta prevederile legale în vigoare privind
conţinutului‐cadru al documentaţiei tehnico‐economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii".
Cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului sunt eligibile dacă:
a) sunt realizate efectiv după data semnării contractului de finanţare şi sunt în legătură cu îndeplinirea obiectivelor
investiţiei;
b) sunt efectuate pentru realizarea investiţiei cu respectarea rezonabilităţii costurilor;
c) sunt efectuate cu respectarea prevederilor contractului de finanţare semnat cu AFIR;

d) sunt înregistrate în evidenţele contabile ale beneficiarului, sunt identificabile, verificabile şi sunt susţinute de
originalele documentelor justificative, în condiţiile legii.
Cheltuielile neeligibile generalesunt:
• cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente „second hand”;
• cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu excepţia:
• costurilor generale definite la art 45, alin. 2 lit. c) din R (UE) nr. 1305 / 2013 , cu modificările și
• completările ulterioare care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare;
• cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport persoane;
• cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile;
•
•
•

în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja
locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile deasigurare;
cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303 / 2013 și anume:
a. dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii
pentru comisioanele de garantare;
b. achiziţionarea de terenuri neconstruite şi de terenuri construite;
c. taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în
• temeiul legislaţiei naţionale privind TVA‐ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente
• financiare.
Lista investiţiilor şi costurilor neeligibile se completează cu prevederile Hotărârii de Guvern Nr.226/2 aprilie 2015 privind stabilirea
cadrului general de implementare a Măsurilor ProgramuluiNaţional de Dezvoltare Rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru
Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat pentru perioada 2014 – 2020.
Cheltuielile neeligibile specifice sunt:
•

Contribuția în natură;

•

Costuri privind închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente;

•

Costuri operaționale inclusiv costuri de întreținere și chirie.

PROCEDURA DE EVALUARE ȘI SELECȚIE
Punctajele aferente fiecarui criteriu de selectie au fost stabilite cu aprobarea Consiliului Director.
Punctajulminim admis la finanțare este de 40 puncte.
Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al Proiectelor al GAL PROGRES TRANSILVAN:
Selecția proiectelor depuse prin intermediul măsurilor din Strategia de Dezvoltare Locală a GAL GAL PROGRES TRANSILVANse face de către Comitetul de Selecție al Proiectelor
(CSP), compus din 9 membri, din care 2 sunt reprezentanți ai sectorului public, 3 reprezentanți ai sectorului privat și alți 4 sunt membri ai organizațiilor neguvernamentale membre GAL
GAL PROGRES TRANSILVAN.
Pentru o evaluare si selectie corecta si transparenta GAL GAL PROGRES TRANSILVAN, are elaborata o Procedura de Evaluare și Selecție a Proiectelor depuse in cadrul
SDL, care cuprinde informații referitoare la componența și obligațiile Comitetului de Selecție și ale Comisiei de Soluționare a Contestațiilor, informații legate de primirea și evaluarea
proiectelor, selecția proiectelor, rapoartele de selecție, si orice alte documente relaizate in cadrul procesului de evaluare si selectie.
Selecţia proiectelor în cadrul GAL GAL PROGRES TRANSILVANva fi realizată de către un Comitet de Selecţie stabilit de către Adunarea Generală a Asociaților, format din 9 membrii:
1 presedinte si 8 membrii. Pentru fiecare membru al comitetului de selecție s-a stabilit de asemenea, un membru supleant.
La selecţia proiectelor, se va aplica regula „dublului cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din membrii
comitetului de selecție, din care peste 50% să fie din mediul privat şi societate civilă.
Dacă unul dintre proiectele depuse pentru selecție aparține unuia dintre membrii comitetului de selecție, persoana/organizația în cauză nu are drept de vot și nu va participa la întâlnirea
comitetului respectiv.
Comitetul de Selectare a Proiectelor (CSP) va funcţiona pe baza fişelor de post, in baza ROF si a Procedurilor Operaţionale privind implementarea prezentului proiect. Este necesar
ca resursele interne sa deţina un nivel de competenta şi experienţă relevantă. Sistemul de repartizare a sarcinilor de lucru şi de coordonare a activităţilor sunt clar stabilite în procedurile
interne.
Activitatea de monitorizare a Comitetului de Selectare a Proiectelor se va realiza pe baza unor piste de audit cu rol în supravegherea continuă a modului de realizare a activităţilor.
COMISIA DE CONTESTATII

În vederea asigurării transparenţei şi obiectivităţii deciziei de selecţie a proiectelor, solicitanţii care au depus cereri de finanţare care au fost
notificaţi de către GAL de faptul că proiectele acestora nu au fost selectate pot depune contestaţii la sediul GAL, în termen de 5 zile de la
primirea notificării.
Comisia de Contestaţii înfiinţată la nivelul GAL va fi formată dintr-un număr de trei persoane, în următoarea componenţă:
- preşedinte
- membru din echipa tehnică a GAL
- membru expert independent, în funcţie de domeniul specific al proiectului sau membru CD.
Membrii Comisiei de Contestaţii nu fac parte din Comitetul de Selecţie a Proiectelor.

GAL îşi are elaborata o procedura pentru soluţionarea contestaţiilor. Conţinutul acesteia respecta procedurile PNDR.
În vederea desfăşurării componentei de control, ca parte integrantă a Mecanismului de Implementare, GAL GAL PROGRES TRANSILVANva utiliza un sistem de verificare a
respectării planificării legate de implementarea strategiei de dezvoltare bazat pe un set de principii general valabile sistemelor de control, ca : legalitatea, regularitatea, egalitatea de
tratament, confidenţialitatea, profesionalismul, integritatea, obiectivitatea şi imparţialitatea, consecvenţa şi proporţionalitatea. În acelaşi context, dispozitivul de control al GAL-ului va
pune accentul pe eficienţa demersului de control, păstrarea unor bune relaţii contractuale, verificarea doar a aspectelor de ordin tehnic, etc. De asemenea, dispozitivul de control este
conceput să răspundă unui set de întrebări cheie: când controlăm, cine controlează, ce controlăm şi cum controlăm.
Privitor la primele trei întrebări cheie, pentru desfăşurarea în timp a acţunilor de control, va fi elaborat un plan de control care să asigure eficienţa acestui demers şi atunci când este
posibil, prevenirea unor posibile erori (control preventiv). Planul de control va asigura minim următoarele informaţii: entitatea controlată, obiectivul (obiectivele de control), locul şi data.
Monitorizarea implementării proiectelor eligibile în cadrul măsurilor prevăzute în cadrul Planului de Dezvoltare Locala depus de GAL-ul “Bârgău Călimani” se va realiza folosind
următoarele documente: grilele de monitorizare, respectiv indicatorii si criteriile de selectie propuse în cadrul Măsurilor, Piste de audit, lista indicatorilor de atins prin proiectele
individuale depuse de beneficiari/ măsuri din Strategia de Dezvoltare Locală.
Metodologia de colectare sistematică a datelor privind implementarea Strategiei de Dezvoltare va permite apoi structurarea anuală a datelor cu privire la activităţile desfăşurate.
Evaluarea rezultatelor implementării Strategiei de Dezvoltare Locală va fi organizată lunar, trimestrial şi anual. Competenţa pentru realizarea evaluărilor periodice cade în sarcina
echipei executiv si a CD (care va efecua cel putin o evaluare/an a activitatii executivului, respectiv a gradului de implementare a SDL. Rezultatele evaluarilor vor fi descrise in Rapoarte
de evaluare.
Evaluarea Mecanismului de implementare este structurată pe doua dimensiuni şi anume evaluarea evaluarea intermediară şi evaluarea ex-post.
Tabel cu componenta Comitetului de Selectie:
PARTENERI PUBLICI % - 22,23%
Partener
Functia in CS
Tip / Observatii
Președinte
ADMIN
Membru
ADMIN
PARTENERI PRIVATI % - 33,33%
Partener
Functia in CS
Tip / Observatii
Membru
ALEȘI
Membru
ALEȘI
Membru
ALESI
SOCIETATE CIVILA% - 44,44%
Partener
Functia in CS
Tip / Observatii
Membru
ONG
Membru
ONG
Membru
ONG
Membru
ONG

PERSOANE FIZICE RELEVANTE % - NU ESTE CAZUL
Partener
Functia in CS

Tip / Observatii

Pe site-ul GAL PROGRES TRANSILVANsunt publicate ,,Procedura de evaluare și selecție a proiectelor la GAL PROGRES TRANSILVAN, aprobată prinHotărâre de catre CD și
componența Comitetului de Selecție a Proiectelor.
Criteriile de selecție cu punctajele aferente, aprobate de catre CSP si Consiliului Director al GAL PROGRES TRANSILVANpentru acest apel de selectie a proiectelor sunt:
Sunt prioritare pentru selectia proiectelor depuse in cadrul acestui apel de Cerereri de proiecte, conformSDL 2016-2023 a GAL Progres Transilvan
:
• Investiții în comunele cu procentul de copii între 0 și 14 ani și vârstnici peste 65 ani cât mai mare (conform Recensământului populaţiei şi
locuinţelor din anul 2011).
• Gradul de dezvoltare socio-economică a comunei (conform Studiului privind stabilirea potențialului socio‐economic de dezvoltare al zonelor
rurale).
Punctajul se calculează în baza următoarelor principii si criterii de selecţie:
Criterii de selecție cu punctajele aferente, aprobate de către Consiliului Director al GAL Progres Transilvan, pentru acest apel de selecție a
proiectelor sunt:
1. Investiții în comunele cu procentul de copii între 0 și 14 ani și vârstnici peste 65 ani cât mai mare (conform Recensământului
populaţiei şi locuinţelor din anul 2011) - maxim 60 puncte
Proiecte care realizeaza investiții în comunele cu procentul de copii între 0 și 14 ani și vârstnici peste 65 ani cât mai mare (conform
Recensământului populaţiei şi locuinţelor din anul 2011), peste 200 de persoane
Investiții în comunele cu procentul de copii între 0 și 14 ani – maxim 30 p
Peste 200
30 p
199-160
26 p
159-140
24 p
139-120
20 p
119-85
15 p
84-50
10 p
Sub 50
5p
Investiții în comunele cu procentul de vârstnici peste 65 ani – maxim 30 p
Peste 200

30 p

199-160

26 p

159-140

24 p

139-120

20 p

119-85

15 p

84-50

10 p

Sub 50
5p
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.2+3+4 si / sau nr. 15+16+17+18+19),
Anexa 7
Pentru calcularea punctajului, se va lua in considerare numărul total al populaţiei comunei de la coloanele nr.2+3+4 si / sau nr. 15+16+17+18+19)
2. Gradul de dezvoltare socio-economică a comunei (conform Studiului privind stabilirea potențialului socio‐economic de dezvoltare al
zonelor rurale) – maxim 40 puncte
Gradul de dezvoltare socio-economică a comunei conform „Studiului privind stabilirea potențialului socioeconomic de dezvoltare al zonelor
rurale”, Anexa 8, după cum urmează:
coeficient comună / 0,6648 x 40
Rezultatul va fi exprimat de un număr cu 4 zecimale
Se
calculează
prin
raportul
dintre
coeficientul
corespunzător
comunei
‐
comună‐ înmulţit cu 40, raportat la cel
mai mare coeficient ‐ 0.6648‐ înscris în tabel (poziţia 1)
Pentru această submăsură pragul minim este de

40

puncte şi reprezintă pragul sub care niciun proiect nu poate beneficia de finanţare

nerambursabilă.
Criterii de departajare:
• Investiții în comunele cu procentul de copii între 0 și 14 ani și vârstnici peste 65 ani cât mai mare (conform Recensământului populaţiei şi
locuinţelor din anul 2011).
DETALIEREA PUNCTARII CRITERIILOR DE SELECTIE:
-

departajarea se face in functie de cati copii cunt cu varsta sub 5 ani in comuna de implementare a proiectului
departajarea se face in functie de cati copii cunt cu varsta 5-9 ani in comuna de implementare a proiectului

4. VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECȚIE APLICATE DE CĂTRE GAL
Pentru fiecare criteriu de selecție aplicat de către GAL, verificarea se va realiza conform metodologiei de verificare a GAL,
preluată din Ghidul solicitantului elaborat de GAL și Fișa de verificare a criteriilor de selecție întocmită de GAL (formular
propriu), avizate de CDRJ, cu respectarea prevederilor Fișei măsurii din SDL.
Punctajul se calculează în baza următoarelor principii si criterii de selecţie:
Criterii de selecție cu punctajele aferente, aprobate de către Consiliului Director al GAL Progres Transilvan, pentru acest apel de selecție a
proiectelor sunt:

1.Investiții în comunele cu procentul de copii între 0 și 14 ani și vârstnici peste 65 ani cât mai mare (conform Recensământului populaţiei şi
locuinţelor din anul 2011) - maxim 60 puncte
Proiecte care realizeaza investiții în comunele cu procentul de copii între 0 și 14 ani și vârstnici peste 65 ani cât mai mare (conform Recensământului
populaţiei şi locuinţelor din anul 2011), peste 200 de persoane
Investiții în comunele cu procentul de copii între 0 și 14 ani – maxim 30 p
Peste 200
199-160
159-140
139-120
119-85
84-50
Sub 50

30 p
26 p
24 p
20 p
15 p
10 p
5p

Investiții în comunele cu procentul de vârstnici peste 65 ani – maxim 30 p
Peste 200
199-160
159-140

30 p
26 p
24 p

139-120
119-85
84-50
Sub 50
DOCUMENTE PREZENTATE

- Rezultatul final al recensământului
populaţiei şi locuinţelor din anul 2011
- Tabelul nr.3 „Populaţia stabilă pe
sexe şi grupe de vârstă - judeţe,
municipii, oraşe, comune”
- Studiul de Fezabilitate/ Documentaţia
de Avizare pentru Lucrări de
Intervenţii

20 p
15 p
10 p
5p
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE
Se verifica daca
- 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.2+3+4 si /
sau nr. 15+16+17+18+19), Anexa 7
Pentru calcularea punctajului, se va lua in considerare numărul
total al populaţiei comunei de la coloanele nr.2+3+4 si / sau nr.
15+16+17+18+19)

Expertul completează în Fişa de evaluare a criteriilor de selecţie punctajul acordat.
2.Gradul de dezvoltare socio-economică a comunei (conform Studiului privind stabilirea potențialului socio‐economic de dezvoltare al zonelor
rurale) – maxim 40 puncte
Gradul de dezvoltare socio-economică a comunei conform „Studiului privind stabilirea potențialului socioeconomic de dezvoltare al zonelor
rurale”, Anexa 8, după cum urmează:
coeficient comună / 0,6648 x 40
Rezultatul va fi exprimat de un număr cu 4 zecimale
Se
calculează
prin
raportul
dintre
coeficientul
corespunzător
comunei
‐
comună‐ înmulţit cu 40, raportat la cel
mai mare coeficient ‐ 0.6648‐ înscris în tabel (poziţia 1) Gradul de dezvoltare socio-economică a zonei maxim 40 puncte

DOCUMENTE
PREZENTATE
-

Studiul de Fezabilitate/
Documentaţia de Avizare
pentru Lucrări de
Intervenţii
”Studiulprivind stabilirea
potențialului socioeconomic de dezvoltare al
zonelor rurale”, Anexa 8

-

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR
PREZENTATE
Expertul verifica in:
Studiul de Fezabilitate/ Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de
Intervenţii:
- corespondenta coeficient comunei cu ”Studiul privind stabilirea
potențialului socio-economic de dezvoltare al zonelor rurale”, Anexa 8

Expertul completează în Fişa de evaluare a criteriilor de selecţie punctajul acordat.
Pentru această submăsură pragul minim este de

40

puncte şi reprezintă pragul sub care niciun proiect nu poate beneficia de finanţare

nerambursabilă.
Criterii de departajare:
• Investiții în comunele cu procentul de copii între 0 și 14 ani și vârstnici peste 65 ani cât mai mare (conform Recensământului populaţiei şi
locuinţelor din anul 2011).
DETALIEREA PUNCTARII CRITERIILOR DE SELECTIE:
-

departajarea se face in functie de cati copii cunt cu varsta sub 5 ani in comuna de implementare a proiectului
departajarea se face in functie de cati copii cunt cu varsta 5-9 ani in comuna de implementare a proiectului

VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI

A. Verificarea eligibilității solicitantului
DA

NU

1. Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR atât
pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR?





2. Solicitantul se regăseşte în Bazele de date privind dubla
finanţare?





3. Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele asumate în
Declaraţia pe proprie răspundere, secțiunea (F) din CF?





4. Solicitantul este în insolvență sau incapacitate de plată?





NU
ESTE
CAZUL

Secțiune aplicabilă doar 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“)
5. Solicitantul se încadrează în categoria întreprinderilor
aflate în dificultate, așa cum acestea sunt definite în
Regulamentul (UE) nr. 702/ 2014?







6. Solicitantul respectă regula privind cumulul ajutoarelor de
minimis?







B.Verificarea condițiilor de eligibilitate ale proiectului

EG1 Solicitantul trebuie
beneficiarilor eligibili

să

se

încadreze

în

categoria





EG2 Investiția se încadrează în cel puțin una dintre acțiunile

eligibile din fișa măsurii din SDL?



EG3 Solicitantul trebuie să se angajeze că va asigura
mentenanța investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la 
data ultimei plăţi



EG4 Investiția trebuie să demonstreze necesitatea,

oportunitatea și potențialul economic al acesteia



EG5 Solicitantul investiţiilor trebuie să facă dovada
proprietății terenului/ administrării în cazul domeniului public 
al statului





Secțiuni specifice
EG6 Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General în
vigoare







EG7 Proiectul de investiţii în infrastructura de apă/ apă uzată
trebuie să deţină avizul Operatorului Regional/ Local ce atestă
funcţionalitatea sistemului şi conformitatea pentru soluţia de

funcţionare









(doar pentru proiectele care prevăd investiții pentru care se
prezintă certificatul de urbanism)

(doar pentru proiectele care prevăd investiții în infrastructura
de apă/ apă uzată)
EG8 Investiția în sistemul de alimentare cu apă trebuie să se 
realizeze în mod obligatoriu împreună cu rețeaua de apă

uzată, dacă aceasta nu există
(doar pentru proiectele care prevăd investiții în infrastructura
de apă/ apă uzată)
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.













EG12 Solicitantul trebuie să facă dovada că prin investiţia în
drumuri forestiere, acestea vor fi deschise publicului în mod
gratuit

(doar pentru proiectele care prevăd investiții în infrastructura
silvică)





EG13 Investiția este în conformitate cu planurile de
gestionare a bazinelor hidrografice aferente Directivei Cadru

Apă pentru suprafețele vizate și cu programul relevant de
măsuri, dacă este cazul





(doar pentru proiectele care prevăd investiții în infrastructura
agricolă, silvică și de irigații)
EG10 Investiția trebuie să fie racordată la un drum existent
(doar pentru proiectele care prevăd investiții în infrastructura 
agricolă)
EG11 Solicitantul trebuie să facă dovada faptului că investiția
se regăsește în amenajamentul silvic, iar în cazul modernizării
drumului forestier, acesta să se regăsească în inventarul

deținătorului
(doar pentru proiectele care prevăd investiții în infrastructura
silvică)

(doar pentru proiectele care prevăd investiții în infrastructura
de irigații)

EG14 Investiția prevede contorizarea apei.
(doar pentru proiectele care prevăd investiții în infrastructura 
de irigații)





















EG15
InvestițiavizeazăosuprafațăidentificatăcaviabilăînProgramul
Naţional de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigaţii

din România.
(doar pentru proiectele care prevăd investiții în infrastructura
de irigații)
EG16 Sistemul de irigații prevăzut prin proiect trebuie să fie
racordat la o infrastructură principală funcțională.
(doar pentru proiectele care prevăd investiții în infrastructura
de irigații)
EG17 Introducerea investiției din patrimoniul cultural în
circuitul turistic, la finalizarea acesteia
(doar pentru proiectele
obiective de patrimoniu)

care

prevăd

investiții

privind

Verificarea criteriilor de eligibilitate suplimentare stabilite de către GAL
EG 18 Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile aferente implementării
proiectelor din cadrul SDL trebuie să fie efectuate pe teritoriul GAL.
Ca excepție, pentru anumite proiecte de servicii (ex.: formare

profesională, informare, organizare evenimente), care vor fi
detaliate în documentele specifice de implementare, cheltuielile
pot fi eligibile și pentru acțiuni realizate în afara teritoriului GAL,





dacă beneficiul sprijinului se adresează teritoriului GAL.
Spaţiul ruraleligibil in cadrul teritoriulu GAL Progres Transilvan:
•

TERITORIUL GAL = aria teritoriala reprezentata de teritoriul GAL
Progres Transilvan, caredin punctul de vedere al componentei
administrativ-teritoriale, cuprinde 7 comune: Budești, Miceștii de
Cîmpie, Milaș, Sinmihaiu de Cîmpie, Silivașu de Cîmpie, Teaca și
Galații Bistriței, este situat în partea de sud a județului BistrițaNăsăud, în Câmpia Transilvaniei, Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest.

VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI
VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI
A. Verificarea eligibilității solicitantului
DOCUMENTE DE PREZENTAT

PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE

1. Solicitantul este înregistrat în Registrul Expertul verifică dacă solicitantul este înscris cu debite în Registrul debitorilor pentru
debitorilor AFIR atât pentru Programul SAPARD şi FEADR, aflat pe link-ul \\alpaca\Debite
SAPARD, cât și pentru FEADR?
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
Documente verificate :
acest lucru prin E3.4L şi doar în cazul în care solicitantul refuză să îşi asume
Declaraţia
pe
propria
răspundere
a angajamentele corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU, motivează poziţia sa
solicitantului din secțiunea F din cererea de în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” şi cererea va fi declarată
finanțare.
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 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 Verificarea evitării dublei finanţări se efectuează prin următoarele verificări:
privind dubla finanţare?
• existenţa bifelor în secţiunea C din Cererea de finanţare;
• prin existenţa semnăturii și după caz a ștampilei în dreptul rubricii „Semnătură
Documente verificate :
reprezentant legal şi ştampila (după caz)” din declarația pe propria răspundere din
Secțiunea C din cererea de finanțare.
secţiunea F din Cererea de finanţare solicitantul își asumă toate punctele din
Declaraţia
pe
propria
răspundere
a
declarația menționată mai sus, inclusiv punctul prin care solicitantul declară că

solicitantului din secțiunea F din Cererea de
Finanțare
Baza de date FEADR
Baza de Date pusă la dispoziţia AFIR de către
MADR prin AM-PNDR: lista proiectelor
finanţate din alte surse externe aflate în
perioada de valabilitate a contractului
(inclusiv perioada de monitorizare);
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 2007 pentru aceleaşi tipuri
de investiţii.

„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 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.
• verificarea în Baza de Date cu proiecte FEADR;
• verificarea în Baza de Date pusă la dispoziţia AFIR de către MADR prin AM-PNDR:
lista proiectelor finanţate din alte surse aflată pe fileserver\ metodologienou\ Lista
proiectelor finanţate din alte surse.
Verificarea în Baza de Date cu proiecte FEADR sau în Baza de date pusă la dispoziţie de
AM-PNDR se face atât prin verificarea numelui solicitantului, cât şi a Codului de
Înregistrare Fiscală.
►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
acelaşi tip de investiţie, expertul verifică în 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 Expertul verifică în Declaraţia pe proprie răspundere din secțiunea F din Cererea de
angajamentele asumate în Declaraţia pe finanțare dacă aceasta este datată și semnată.
proprie răspundere, secțiunea (F) din CF?
Dacă declarația de la secțiunea F din cererea de finanțare nu este semnată de către
solicitant, expertul solicită acest lucru prin E3.4L şi doar în cazul în care solicitantul
Documente verificate :
refuză să îşi asume angajamentele corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU,
Cerere de finanțare completată și semnată de motivează poziţia sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” şi cererea
reprezentantul legal al solicitantului.
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 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.
4. Solicitantul este în insolvență sau Expertul va verifica în Buletinul procedurilor de insolvență publicat pe site-ul
incapacitate de plată?
Ministerului Justiției dacă solicitantul este în situația deschiderii procedurii de
insolvență. Dacă se confirmă cel puţin una din aceste condiţii, expertul bifează căsuţa
DA şi cererea de finanţare este neeligibilă.
5. Solicitantul se încadrează în categoria Această întrebare se verifică doar în cazul beneficiarilor care se încadrează în
„întreprinderilor aflate în dificultate”, așa categoria întreprinderilor (așa cum sunt definite în Ordinul nr. 107/24.04.2017 privind
cum acestea sunt definite în Regulamentul aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în
(UE) nr. 651/ 2014 ?
cadrul strategiei de dezvoltare locală“). În cazul celorlalte categorii de beneficiari, se
va bifa „NU ESTE CAZUL”.
Documente verificate:
Declaraţia pe propria răspundere că Plecând de la „Declarația pe proprie răspundere a solicitantului că nu se încadrează în categoria
beneficiarii nu se încadrează în definiţia întreprinderilor aflate în dificultate așa cum acestea sunt definite în Reg. (UE) nr. 651/2014,
întreprinderii în dificultate;
experții AFIR vor verifica corectitudinea datelor din această declarație, în funcție de tipul de

Situațiile financiare aferente ultimului şi
penultimului
exercițiu
financiar
anual
încheiat, depuse la organele financiare
competente, cu excepția întreprinderilor
încadrate în categoria start-up;

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.

Declarația de inactivitate înregistrată la
Administrația
Financiară,
în
cazul
solicitanților care nu au desfășurat activitate
anterior depunerii proiectului;

6. Solicitantul respectă regula
cumulul ajutoarelor de minimis?

privind 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
Documente verificate:
cadrul strategiei de dezvoltare locală“). În cazul celorlalte categorii de beneficari, se
Declaraţie
pe
propria
răspundere
a va bifa „NU ESTE CAZUL”.
solicitantului cu privire la respectarea regulii
privind cumulul ajutoarelor, în conformitate Expertul verifică informațiile furnizate de solicitant în Declaraţia pe propria răspundere
cu prevederile Ordinului nr. 107/24.04.2017 cu privire la respectarea regulii privind cumulul ajutoarelor, în conformitate cu
al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale. 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.
În caz contrar, solicitantul nu respectă regula privind cumulul ajutoarelor de minimis
și nu se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili.
B.Verificarea condițiilor de eligibilitate ale proiectului
EG1Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili
DOCUMENTE PREZENTATE
Fișa măsurii din SDL
Documente comune: Certificat de înregistrare
fiscală, Punctul/ punctele de lucru, după caz
ale solicitantului, trebuie să fie situate în
teritoriul GAL, investiția realizându-se în
teritoriul
GAL;
Declarația
pe
proprie
răspundere a solicitantului privind datoriile
fiscale restante;

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
Se verifică dacă informaţiile menţionate în paragraful A2. B1.1 si B1.2 al Cererii de
finanţare corespund cu cele menţionate în documente: numele solicitantului, statutul
şi CIF/ CUI.
Se verifică conformitatea informatiilor mentionate la punctul A2, B1.1 si B1.2 din
Cererea de finanțare cu informațiile din documentele prezentate.
Pentru proiectele de infrastructură socială:
Furnizori de servicii sociale pot fi:
1. Furnizori publici de servicii sociale:

- structurile specializate din cadrul/ subordinea autorităţilor administraţiei publice
locale şi autorităţile executive din unităţile administrativ-teritoriale organizate la
Documente de înființare specifice categoriei de nivel de comună, oraş, municipiu;
beneficiari:
- autorităţile administraţiei publice centrale ori alte instituţii aflate în subordinea sau
În cazul comunelor, nu se verifică niciun coordonarea acestora, care au stabilite prin lege atribuţii privind acordarea de servicii
document
sociale pentru anumite categorii de beneficiari;
În cazul ONG/ ADI: actul de înfiinţare şi - unităţile sanitare, unităţile de învăţământ şi alte instituţii publice care dezvoltă, la
statutul, încheiere privind înscrierea în nivel comunitar, servicii sociale integrate.
registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, rămasă
definitivă/ Certificat de înregistrare în

registrul asociaţiilor şi
doveditoare ale sediului

fundaţiilor,

actele 2.Furnizorii privati de servicii sociale:

- organizațiile neguvernamentale, respectiv asociatiile si fundatiile, inclusiv GAL;
În cazul persoanelor juridice de drept privat cu - cultele recunoscute de lege;
scop patrimonial: Extrasul de informații de la
- filialele si sucursalele asociatiilor si fundatiilor internationale recunoscute în
registrul comerțului emis la data cererii de
conformitate cu legislatia în vigoare;
finanțare, Certificatul de înregistrare fiscală
- persoanele fizice autorizate în conditiile legii;
- operatorii economici cu scop lucrativ, pentru toate categoriile de servicii sociale
organizate în condiţiile legii, cu excepţia celor prevăzute în Legea nr. 292/2011 a
Hotărâre judecătorească privind înregistrarea asistenței sociale, la art. 73 alin. (2) lit. a) şi c), la art. 77 şi 78, precum şi a celor
persoanei juridice pentru forme asociative prevăzute la art. 83.
constituite conform Legii 1/2000;
În cazul formelor asociative:

Certificatul de înregistrare în registrul
comerțului/ Statutul asociației (formei
asociative) în

3.Autoritatea publică locală (APL), în parteneriat cu un furnizor de servicii sociale:

cazul în care aceasta nu este înregistrată la Documente Verificate:
ONRC,
- Certificat de acreditare emis de Ministerul Muncii si Justiției Sociale al furnizorului
de servicii sociale
Dovada existenței în teritoriul GAL a sediului/ filialei/ sucursalei/ punctului de
-Declaratia pe propria răspundere de la
lucru al solicitantului
secțiunea F a cererii de finanţare.
- Actele juridice de înființare și funcționare specifice fiecărei categorii de solicitanți
- Contract de parteneriat între APL și furnizorul de servicii sociale (doar în cazul în
Documente specifice tipului de proiect și
care APL aplică în parteneriat)
categoriei de beneficiari
Pentru proiectele care vizează investiții în infrastructura silvică, beneficiarii
eligibili sunt:
a. Persoane juridice de drept privat/ alte forme de organizare proprietari de pădure
şi/ sau asociaţiile acestora, constituite conform legislaţiei în vigoare;
b. Unități administrativ teritoriale şi/ sau asociaţii ale acestora, proprietari de pădure,
constituite conform legislaţiei în vigoare;

c. Administratorul fondului forestier proprietate publică a statului, constituit conform
legislaţiei în vigoare.
Documente Verificate:
Fișa tehnică a măsurii (cu menționarea paginației) – document extras din ultima
versiune a SDL aprobată de AM PNDR (inclusiv prima pagină a SDL în care se regăsesc
informații referitoare la versiunea SDL, data la care aceasta a fost aprobată)
documente de înființare
Documente din care să reiasă că solicitantul este proprietar de păduri
Pentru ADI, Expertul verifică dacă în Certificatul de înregistrare în Registrul
asociaţiilor şi fundaţiilor, Actul constitutiv și Statut sunt menţionate următoarele:
denumirea asociaţiei, asociaţii, sediul, durata, scopul înfiinţării şi membrii Consiliului
Director.
Se verifică dacă a fost desemnat un reprezentantul legal, pentru colaborare cu AFIR,
în vederea realizării proiectului propus şi corespunde informaţiilor din B1.3 din
Cererea de Finanțare.
Pentru beneficiarii proiectelor de investiții în infrastructura silvică, expertul verifică
dacă în certificatul de înregistrare fiscală este specificat codul activităţii finanţate
prin proiect. În cazul asociațiilor (formelor asociative) care nu sunt înregistrate la
O.N.R.C. (nu au cod CAEN), expertul va verifica că acestea își desfășoară activitatea în
domeniul forestier pe baza prevederilor din Statut referitoare la scopul și obiectivele
înființării lor. De asemenea, acestea vor trebui să demonstreze că au venituri din
activități economice directe.
Pentru toţi solicitanţii proiectelor de investiții în infrastructura silvică, expertul
verifică documentele depuse din care să reiasă că solicitantul este proprietar de
păduri (titlu de proprietate/contract de vânzare-cumpărare/proces verbal de punere
în posesie).
Pentru beneficiarii din categoria unităților de cult, se va verifica depunerea Actului de
înfiinţare şi statutului Aşezământului Monahal (Mănăstire , Schit sau Metoc).
Se verifică Declarația F a cererii de finanţare - declaraţie pe proprie răspundere a
solicitantului privind datoriile fiscale restante.

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 Investiția se încadrează în cel puțin una dintre acțiunile eligibile din fișa măsurii din SDL?
DOCUMENTE PREZENTATE

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE

Fișa măsurii din SDL

Pentru proiectele de infrastructură socială:

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

Tipul de infrastructură: nu se finanțează infrastructuri de tip
rezidențial. Infrastructurile aferente unităților sociale cu cazare/
găzduire pe perioadă temporară/ determinată și serviciile sociale
aferente (ex.; locuințe protejate, centre maternale, centre de
primire în regim de urgență a victimelor violenței domestice etc.)
pot fi finanțate în cadrul PNDR în măsura în care acestea răspund
unei nevoi comunitare identificate în SDL și îndeplinesc condițiile
specifice de acreditare.

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)

Pentru proiectele care vizează investiții în infrastructura silvică
Expertul verifică dacă SF/DALI este întocmit/ă de către persoane
fizice/juridice atestate în baza Ordinului nr. 576/2009 a ministrului
agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale. Anexat la SF/DALI trebuie
să existe atestatul proiectantului, eliberat în conformitate cu ordinul
menționat mai sus.
Expertul verifică în baza informaţiilor din Cererea de Finanţare şi SF/

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
obiectivele de patrimoniu din clasa/ grupa B)

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 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
MCCnr. 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 Memoriul justificativ 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.
Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că investiția se încadrează în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin submăsură, 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.
EG3 Solicitantul trebuie să se angajeze că va asigura mentenanța investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data ultimei
plaţi.
DOCUMENTE PREZENTATE
Documente verificate

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE

Expertul verifică Hotărârile, cu referire la
Hotărârea Consiliului Local (Hotărârile următoarele puncte (obligatorii):
Consiliilor locale în cazul ADI) și/ sau • necesitatea, oportunitatea și potențialul
Hotărârea Adunării Generale a ONG/
economic al investiţiei;
document echivalent specific fiecărei
• lucrările vor fi prevăzute în bugetul/ ele
categorii de solicitant (de ex.,
local/ e sau proprii pentru perioada de
Hotărârea Adunării Parohiale în cazul
realizare a investiţiei;
Unităților de cult)
• angajamentul de a asigura mentenanța
investitiei, pe o perioadă de minimum 5
Actul/ Hotărârea organului de decizie al

persoanei
juridice
proprietare/
administrator
de
păduri
privind
implementarea proiectului,
Declarația pe propria răspundere a
solicitantului
privind
asigurarea
sustenabilității
investiției
prin
operaționalizarea infrastructurii (pentru
proiectele de infrastructură socială)

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.

Pentru proiectele care vizează investiții în
infrastructura silvică:
•
•

suprafeţele forestiere deservite de
investiţie;
angajamentul de a asigura că prin
investiţia în drumuri forestiere, acestea
vor fi deschise publicului în mod gratuit.

Pentru proiectele care vizează investiții în
infrastructura agricolă:
•
•

•

suprafeţele deservite de investiţie;
agenții economici (agricoli și nonagricoli),
obiective
turistice
și
agroturistice,
deserviți
direct
de
investiție (număr și denumire).
angajamentul
privind
asigurarea
accesului public (fără taxe) la investiţia
realizată prin proiect

Pentru proiectele de infrastructură socială,
solicitantul
trebuie
să
demonstreze
asigurarea sustenabilității investiției prin

Dacă
verificarea
operaționalizarea infrastructurii. Beneficiarii documentelor
confirmă faptul că
are
măsurilor de finanțare a infrastructurii proiectul
Hotărârea Consiliului
Hotărârile
sociale trebuie să asigure sustenabilitatea Local/
Consiliilor Locale sau
Hotărârea
proiectelor din surse proprii sau prin Actul/
organului de decizie
sau
Declarația
pe
obținerea finanțării în cadrul Axei 5 POCU,
propria răspundere a
prin depunerea unui proiect distinct cu solicitantului privind
asigurarea
sustenabilității
respectarea condițiilor specifice POCU.
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.
EG4 Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al acesteia
DOCUMENTE PREZENTATE

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE

Documente verificate

Expertul verifică Hotărârile, cu referire la
următoarele puncte (obligatorii):
Hotărârea Consiliului Local (Hotărârile
Consiliilor locale în cazul ADI) și/ sau • necesitatea, oportunitatea și potențialul
Hotărârea Adunării Generale a ONG/
economic al investiţiei;
document echivalent specific fiecărei
• lucrările vor fi prevăzute în bugetul/ ele
categorii de solicitant (de ex.,
local/ e sau proprii pentru perioada de
Hotărârea Adunării Parohiale, în cazul
realizare a investiţiei;
Unităților de cult)
• angajamentul de a asigura mentenanța
investitiei, pe o perioadă de minimum 5
Actul/ Hotărârea organului de decizie al
ani, de la data ultimei plăți;
persoanei
juridice
proprietare/
administrator
de
păduri
privind • caracteristici tehnice ale
investiției/investițiilor propuse (lungimi,
implementarea proiectului
arii, volume, capacităţi etc.);
•

nominalizarea şi delegarea

Secțiuni specifice:

reprezentantului legal al solicitantului
pentru relaţia cu AFIR în derularea
proiectului.

NOTĂ!
Criteriile
de
jos se vor verifica
de investiții indicate.
tipuri de proiecte se
CAZUL”.

Pentru proiectele care vizează investiții în
infrastructura silvică:
•
•

EG5
Solicitantul
să
facă
dovada
terenului/
cazul
domeniului
DOCUMENTE PREZENTATE
Pentru infrastructura agricolă:
Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al UAT/
UAT-uri întocmit conform legislaţiei în vigoare atestat prin
Hotărârea Guvernului și publicat în Monitorul Oficial al
României (copie Monitor Oficial) și, dacă este cazul,
Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor
şi/ sau completărilor la inventarul domeniului public, în
sensul includerii în domeniul public sau detalierii unei/unor
poziții globale, cu respectarea prevederilor Art. 115 alin (7)

suprafeţele
forestiere
deservite
de
investiţie;
angajamentul de a asigura că prin
investiţia în drumuri forestiere, acestea
vor fi deschise publicului în mod gratuit.

Pentru proiectele care vizează investiții în
infrastructura agricolă:

eligibilitate de mai
doar pentru tipurile
Pentru
celelalte
va bifa „NU ESTE

investiţiilor trebuie
proprietății
administrării
în
public al statului

• suprafeţele deservite de investiţie;
• agenții economici (agricoli și non-agricoli),
PUNCTE
DE VERIFICAT
ÎN CADRUL
PREZENTATE
obiective
turistice
și DOCUMENTELOR
agroturistice,
Pentrudeserviți
infrastructura
direct agricolă:
de investiție (număr și
Expertul
verifică
denumire). în Inventarul bunurilor domeniului public daca terenul
pe •care
se amplasează
proiectul
sau drumul
de exploatare agricolă care
angajamentul
privind
asigurarea
accesului
se modernizează
este
înregistrat
în
inventarul
public (fără taxe) la investiţia realizată bunurilor care apațin
domeniului
public. În situaţia în care în inventarul publicat în Monitorul
prin proiect
Oficial al României drumurile de exploatare agricolă care fac obiectul
proiectului nu sunt incluse în domeniul public, sunt incluse într-o poziţie
globală sau nu sunt clasificate, expertul verifică în documentul HCL
legalitatea modificărilor/ completărilor efectuate şi dacă prin acestea se
dovedeşte că terenul sau drumurile care fac obiectul proiectului aparţin

din Legea nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, a administraţiei publice locale,
adică să fi fost supusă controlului de legalitate al
Prefectului, în condiţiile legii (numai în situaţia în care în
Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public, atestat
prin hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al
României, drumurile de exploatare agricolă care fac obiectul
proiectului nu sunt incluse în domeniul public sau sunt
incluse într-o poziţie globală sau nu sunt clasificate).

domeniului public.
Dacă HCL include alte modificări decât cele acceptate, criteriul de
eligibilitate nu este îndeplinit.
Pentru HCL este suficientă prezentarea adresei de înaintare către
instituţia Prefectului pentru controlul de legalitate.
Drumurile de exploatare agricolă care au fost reclasificate din drumuri
publice (comunale, vicinale, străzi) nu sunt eligibile dacă inventarul
bunurilor ce aparțin domeniului public astfel modificat nu este aprobat
prin Hotărâre a Guvernului.

Pentru infrastructura silvică:
Documente care atestă dreptul de proprietate/ administrare
asupra:
Fondului forestier în care se amplasează un drum forestier
nou,
din
proprietatea
solicitantului,
incluse
în
amenajamentul silvic: titlu de proprietate/contract de
vânzare-cumpărare/proces verbal de punere în posesie;
pentru RNPdovada detinerii in administrare a terenurilor
forestiere proprietate publică de către administrator se face
conform legii si pe baza amenajamentelor silvice în vigoare,
în conditiile regimului silvic ;
Drumurilor care fac obiectul modernizării (în cazul
modernizărilor drumurilor forestiere existente):
Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public, în cazul
administratorului pădurilor statului
sau
3.2.2. Procesul verbal/Protocolul de predare-primire a
drumului – în cazul proprietarilor publici (UAT-uri) şi privaţi
care au primit în proprietate drumul urmare a aplicării
legilor de reconstituire a dreptului de proprietate
Hotărâre a Guvernului de trecere din domeniul public al
statului în domeniul public al unităţilor administrativ
teritoriale, în cazul drumurilor preluate în baza OG 96/1998

Pentru infrastructura silvică:
Pentru beneficiarii prezentei scheme expertul verifică dacă
documentele de proprietate/administrare (în cazul RNP) asupra
terenului
din
fond
forestier
sunt
emise
pe
numele
proprietarului/solicitantului și dacă terenul pe care este amplasată
investiția aparține acestora (sau este în administrarea acestuia în cazul
RNP).
Pentru persoanele juridice proprietari privați de pădure, asociaţii de
proprietari de pădure constituite conform legii expertul verifică dacă
bunul care face obiectul modernizării este cuprins în proprietatea
acestora.
Pentru UAT/UAT-uri care prin proiectul depus modernizează drumuri
forestiereexpertul verifică documentul din care reiese că bunul aparţine
solicitantului, cu drept de proprietate.
Pentru unitătile si filialele din structura RNP-ROMSILVA se verifică
dacă terenul forestier pe care se va efectua investitia este în
administrarea
acestuia,
conform
prevederilor
extraselor
de
amenajamentul silvic în vigoare .
Expertul verifică dacă există concordanță între documentele prezentate
de solicitant privind instalatiile de transport din amenajamentul silvic,
a Planurilor privind instalaţiile de transport și harta amenajistică a
fondului forestier în care este/va fi amplasată investiţia.

completată prin Legea 120/2004 sau în baza Legii 192/2010
cu modificările și completările aduse la aceasta de legea
99/2015. Solicitanții (UAT-uri și/sau asociațiile acestora) vor
depune și Protocolul de predare-primire a drumului și a
terenului aferent acestuia încheiat urmare a Hotărârii de
Guvern ;
sau
Protocolul de transmitere a drumurilor forestiere încheiat ca
urmare a unei hotărâri judecătorești
sau
Actul de proprietate asupra drumului.
Autorizația de functionare valabilă a ocolului silvic care
administrează fondul forestier deservit de drumurile din
proiect.
Dacă este cazul :
• Actele de proprietate asupra terenului din afara
fondului forestier pe care se va amplasa tronsonul de
drum nou aflat în afara perimetrului fondului forestier
;
• Angajamentul solicitantului că aceste suprafețe pe
care se va amplasa tronsonul de drum nou aflate în
afara perimetrului fondului forestier vor fi incluse în
fondul forestier, prin schimbarea destinației, conform
legii, până la emiterea ordinului de începere a
lucrărilor.

În cazul în care nu există concordanțe între documentele care atestă
dreptul de proprietate/administrare asupra bunurilor care fac obiectul
modernizării, condiția nu este îndeplinită.
Pentru toţi solicitanţii menționați la punctele a. și b. de la paragraful 2.1
din ghidul solicitantului, expertul verifică orice alt document care atestă
dreptul de proprietate asupra terenului fond forestier.
De asemenea în cazul în care drumul forestier pentru care în proiect
sunt prevăzute lucrări de modernizare/extindere a fost preluat
(cumpărat) de la un alt proprietar expertul va verifica dacă a fost
operată intrarea suprafeței aferente acestuia în Fișa de evidență a
fondului forestier din amenajamentul silvic.
Expertul verifică dacă autorizației de funcționare a ocolului silvic care
administrează fondul forestier accesibilizat de drumurile din proiect este
valabilă.
În situația în care o parte din drumul nou, propus prin proiect, este în
afara fondului forestier, solicitantul trebuie să depună la dosarul cererii
de finanțare:
• Actele de proprietate asupra terenului din afara fondului forestier
pe care se va amplasa tronsonul de drum nou aflat în afara
perimetrului fondului forestier;
• Angajamentul solicitantului că aceste suprafețe pe care se va
amplasa tronsonul de drum nou aflate în afara fondului forestier
vor fi incluse în fondul forestier, prin schimbarea destinației,
conform legii, până la emiterea ordinului de începere a lucrărilor.
În cazul în care solicitantul nu a depus actele de proprietate pentru
suprafețele de teren din afara fondului forestier și/sau anagajamentul
menționat mai sus atunci expertul solicită acest/e document/e prin E3.4
iar în cazul în care acestea nu sunt prezentate de către solicitant atunci
tronsoanele de drum nou situate în afara perimetrului fondului forestier
devin neeligibile

Pentru infrastructura de irigații:
Expertul verifică dacă documentul 3 este eliberat pe numele
Pentru infrastructura de irigații:
solicitantului şi include infrastructura de irigații care face obiectul
3. Protocol / proces verbal de transmitere a dreptului de modernizăriiprin lucrările prevăzute în proiect . Infrastructura de irigații
proprietate/ folosinţă gratuită (pe o durată de minim 10 ani eligibilă–Infrastructura aflată în proprietatea / folosința OUAI/FOUAI.
de la semnarea contractului de finanţare, şi după caz,
declaraţie pe proprie răspundere prin care se angajează ca În situația în care doc. 3 este încheiat pe o perioadă mai scurtă, expertul
va prelungi protocolul/procesul verbal cu diferenţa de va verifica declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului prin care se
perioadă care să acopere perioada de 10 ani) asupra angajează ca va prelungi protocolul/procesul verbal cu diferenţa de
infrastructurii de îmbunătăţiri funciare pe care o perioadă care să acopere cei 10 ani de la semnarea contractului de
administrează organizaţia/federaţia pentru agricultorii de finanţare.
pe teritoriul acesteia (OUAI/FOUAI).
Expertul verifică dacă din doc. 3.1 reiese că solicitantul are drept de
Documente ce atestă dreptul de proprietate/folosinţă proprietate/folosință
asupra
terenului/activului
fizic
aferent
asupra terenului/ activului fizic aferent investitiei.
investiției. Acordul pentru realizarea investiţiei pentru membrii
OUAI/FOUAI este asigurat prin Hotărârea Adunării Generale a Membrilor.
Hotărârea
Adunării
generale
a Adunarea Generală a Membrilor va depune întreaga diligență pentru a
organizaţiei/reprezentanților organizațiilor membre ale obtine acordurile (declarații) de la deținătorii de teren care nu sunt
federaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii pentru membrii, precum și pentru rezolvarea oricăror divergențe/conflicte cu
investiţia solicitată
aceștia, și iși va asuma orice impediment/prejudiciu cauzat acestora
(terților).
Document privind înregistrarea solicitantului în Registrul Expertul verifică ca documentele prezentate la pct. 3.1 să fie emise pe
Naţional al Organizaţiilor de Îmbunatăţiri Funciare.
numele solicitantului.
Se verifică dacă documentul 5 este eliberat pe numele solicitantului şi
dacă datele de identificare prezentate corespund cu cele menţionate în
cererea de finanţare. Acest document trebuie să fie în vigoare la data
depunerii cererii de finanțare și să fie certificat de OROIF.
Pentru infrastructura socială, educațională, obiective de patrimoniu:
Expertul verifică dacă terenul pe care se amplasează proiectul este
înregistrat în domeniul public. În situaţia în care în inventarul publicat în
Pentru infrastructura socială, educațională, obiective de Monitorul Oficial al României drumurile sau terenurile care fac obiectul
patrimoniu:
proiectului nu sunt incluse în domeniul public, sunt incluse într-o poziţie

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
globală sau nu sunt clasificate, solicitantul trebuie să
prezinte Hotărârea/hotararile consiliului local privind
aprobarea modificărilor şi / sau completărilor la inventar în
sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziţiei
globale existente sau clasificării unor drumuri neclasificate,
cu respectarea prevederilor Art. 115 alin (7) din Legea nr.
215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a administraţiei publice locale, în privinţa
supunerii acesteia controlului de legalitate al Prefectului, în
condiţiile legii (este suficientă prezentarea adresei de
înaintare către instituţia prefectului pentru controlul de
legalitate).
sau
avizul administratorului terenului aparţinând domeniului
public, altul decat cel administrat de primarie (dacă este
cazul)
Pentru ONG-uri
Documente doveditoare de către ONG-uri privind dreptul de
proprietate / dreptul de uz, uzufruct, superficie, servitute
/administrare pe o perioadă de 10 ani, asupra bunurilor
imobile la care se vor efectua lucrări, conform cererii de

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

finanţare.

De asemenea expertul verifică dacă investiția se realizeză la nivel de
comună, respectiv în satele componente.

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 generală a
proiectului, proiectul fiind neeligibil.
EG6 Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General în vigoare
(doar pentru proiectele care prevăd investiții care necesită prezentarea certificatului de urbanism)
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 finantare, dacă investiţia
respectă Planul Urbanistic General
Expertul verifica dacă:
• investiția respectă toate specificațiile din
Certificatul de Urbanism eliberat în temeiul
reglementărilor Documentației de urbanism
faza PUG:
sau
•
în situația în care investiția propusă
prin proiect nu se regăsește în PUG,
solicitantul va depune Certificatul de
Urbanism eliberat în temeiul reglementărilor
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 generală a proiectului, proiectul fiind neeligibil.

EG7 Proiectul de investiţii în infrastructura de apă/ apă uzată trebuie să deţină avizul Operatorului Regional/ Local ce atestă
funcţionalitatea sistemului şi conformitatea pentru soluţia de funcţionare
(doar pentru proiectele care prevăd investiții în infrastructura de apă/ apă uzată)
DOCUMENTE PREZENTATE

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE

Avizul de conformitate al Operatorului Expertul verifică daca Avizul de conformitate
Regional/ Local
al Operatorului Regional/ Local atestă
funcţionalitatea sistemului şi conformitatea
pentru soluţia de funcţionare
Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că Operatorului Regional/ Local atestă funcţionalitatea sistemului şi conformitatea
pentru soluţia de funcţionare 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.
EG8Investiția în sistemul de alimentare cu apă trebuie să se realizeze în mod obligatoriu împreună cu rețeaua de apă uzată, dacă
aceasta nu există
(doar pentru proiectele care prevăd investiții în infrastructura de apă/ apă uzată)
DOCUMENTE PREZENTATE

PUNCTE
DE
VERIFICAT
ÎN
DOCUMENTELOR PREZENTATE

CADRUL

Studiul de Fezabilitate/ Documentația
de Avizare pentru Lucrări de
Intervenții

Expertul verifică în baza informaţiilor din
Studiul de Fezabilitate/ Documentația de
Avizare pentru Lucrări de Intervenții dacă
investiția în sistemul de alimentare cu apa
se realizeza împreună cu rețeaua de apă
uzată, dacă aceasta nu există.

A. a) Studiul de Fezabilitate /
Documentația de Avizare pentru A. În cazul proiectelor care
Lucrări de Intervenții
înființarea infrastructurii de apă
și

vizează

b) Autorizaţia de funcţionare pentru Expertul verifică:
infrastructura
de
apă
uzată
existența Autorizaţiei de funcţionare
(corespunzătoare pentru cel puțin a)
lungimea tronsonului de apă propus a pentru infrastructura de apă uzată
(corespunzătoare
pentru
cel
puțin
se realiza prin proiect)
lungimea tronsonului de apă propus a se
realiza prin proiect)
sau
b)
În situația în care tronsonul de apă
uzată existent nu acoperă întregul tronson
de apă propus a se realiza prin proiect, se
va verifica:
– dacă toți consumatorii deserviti de
reteaua de alimentare cu apa sunt sau pot fi
racordati la reteau de colectare ape uzate,
caz in care criteriul de eligibilitate este
indeplinit.
- dacă în cadrul proiectului depus pentru
finanțare este tratată și extinderea
infrastructurii de apă uzată în vederea
acoperirii diferenței tronsonului de apă
neacoperit de infrastructura de apă uzată
existentă.
În situația în care pentru infrastructura de
apă
uzată
existentă,
autoritățile
competente în domeniul gospodăririi apelor,

mediu, au stabilit programe de măsuri în
vederea îndeplinirii normelor de calitate
stabilite de legislația în vigoare privind
epurarea apelor uzate sau care se află în
perioada de monitorizare, în vederea
emiterii/
prelungirii
autorizației
de
funcționare, se va verifica dacă proiectul
depus pentru finanțare tratează și
modernizarea infrastructura de apă uzată ce
vizează realizarea lucrărilor necesare
îndeplinirii condiţiilor impuse de către
autorităţile competente în programele de
măsuri în vederea respectării normelor de
calitate stabilite de legislaţia în vigoare
privind calitatea apei epurate (constând în
extinderea capacităților stației de epurare,
inclusiv realizarea racordurilor la rețeaua
de colectare ape uzate, etc), inclusiv
B.
extinderea infrastructurii de apă uzată în
a)
Studiul
de
Fezabilitate/ vederea acoperirii diferenței tronsonului de
Documentația de Avizare pentru apă neacoperit de infrastructura de apă
Lucrări de Intervenții
uzată existentă, dacă este cazul.
și
La finalul investiției este obligatoriu să
b) Autorizaţia de funcţionare pentru rezulte un sistem de apă și apă uzată de
infrastructura
de
apă
uzată aceiași lungime, funcțional și autorizat.
(corespunzătoare pentru cel puțin
lungimea tronsonului de apă propus a
B. În cazul extinderii/ modernizării unui
se realiza prin proiect
tronson a infrastructurii de apă:
și
c) Autorizația de funcționare a
infrastructurii
existente
de
apă Expertul verifică:
(pentru infrastructura de apă, de care a) existenta:
se va lega tronsonul propus a se

realiza prin proiect)

-Autorizaţiei
de
funcţionare
pentru
infrastructura
de
apă
uzată
(corespunzătoare pentru cel puțin lungimea
tronsonului de apă propus a se realiza prin
proiect;
și a
Autorizației
de
funcționare
a
infrastructurii existente de apă (pentru
infrastructura de apă, de care se va lega
tronsonul propus a se realiza prin proiect)
b)
În situația în care lungimea tronsonului de
apă uzată nu acoperă întregul tronson de
apă propus a se realiza prin proiect, se va
verifica dacă, în cadrul proiectului depus
pentru finanțare este tratată și extinderea
infrastructurii de apă uzată în vederea
acoperirii diferenței tronsonului de apă
neacoperit de infrastructura de apă uzată
existentă.
În situația în care pentru infrastructura de
apă
uzată
existentă,
autoritățile
competente în domeniul gospodăririi apelor,
mediu, au stabilit programe de măsuri în
vederea îndeplinirii normelor de calitate
stabilite de legislația în vigoare privind
epurarea apelor uzate sau care se află în
perioada de monitorizare, în vederea
emiterii/
prelungirii
autorizației
de
funcționare, se va verifica dacă, în cadrul
proiectului depus pentru finanțare este
tratată și modernizarea infrastructurii de

apă uzată ce vizează realizarea lucrărilor
necesare îndeplinirii condiţiilor impuse de
către autorităţile competente în programele
de măsuri în vederea respectării normelor
de calitate stabilite de legislaţia în vigoare
privind calitatea apei epurate (constând în
extinderea capacităților stației de epurare,
inclusiv realizarea racordurilor la rețeaua
de colectare ape uzate, etc), inclusiv
extinderea infrastructurii de apă uzată în
vederea acoperirii diferenței tronsonului de
apă neacoperit de infrastructura de apă
uzată existentă, dacă este cazul.

C.
a)
Studiul
de
Fezabilitate/
Documentația de Avizare pentru
Lucrări de Intervenții
și
b) Autorizația de funcționare a
infrastructurii existente de apa uzată
(pentru infrastructura de apă uzată de
care se va lega tronsonul propus a se
realiza prin proiect);
și
c) Autorizația de funcționare (AF) a
infrastructurii
existente
de
apa
(pentru infrastructura de apă de care

În situația în care pentru infrastructura de
apă existentă, autorităţile competente în
domeniul gospodăririi apelor, sănătate
publică, mediu, au stabilit programe de
măsuri în vederea îndeplinirii normelor de
calitate stabilite de legislaţia în vigoare sau
care se află în perioada de monitorizare, în
vederea emiterii/prelungirii autorizaţiei de
funcţionare, proiectul trebuie să prevadă
realizarea lucrărilor necesare îndeplinirii
condiţiilor impuse de către autorităţile
competente în programele de măsuri în
vederea respectării normelor de calitate
stabilite de legislaţia în vigoare privind
calitatea apei destinată consumului uman
(constând în extinderea capacităților pentru
sursele de apă, stațiile de tratare apă
brută, etc). În acest caz, prevederile
menționate
anterior
referitoare
la
infrastructura de apă uzată rămân

se va lega tronsonul propus a se obligatorii a fi îndeplinite.
realiza prin proiect).
La finalul investiției este obligatoriu să
rezulte un sistem de apă și apă uzată de
aceiași lungime, funcțional și autorizat.
C. În cazul extinderii sau modernizării
infrastructurii de apă și apă uzată
Expertul verifică:
a) existenta:
- Autorizației
de
funcționare
a
infrastructurii existente de apa uzată
(pentru infrastructura de apă uzată de
care se va lega tronsonul propus a se
realiza prin proiect);
și a
- Autorizației de funcționare (AF) a
infrastructurii existente de apa (pentru
infrastructura de apă de care se va lega
tronsonul propus a se realiza prin proiect).
b) În situaţia în care infrastructura de
apă/apă uzată existentă a fost pusă în
funcţiune şi se află în perioada de
monitorizare
în
vederea
emiterii
autorizaţiilor de funcţionare de către
organele
competente
în
domeniul
gospodăririi apelor, mediului şi sănătăţii
publice, expertul verifică:
•
Procesul verbal
terminarea lucrărilor;
•

Documentele

de

care

recepţie

la

atestă

că

beneficiarul
a
solicitat
competente
în
domeniu
autorizaţiilor de funcţionare;

organelor
emiterea

În situația în care pentru infrastructura de
apă
uzată
existentă,
autoritățile
competente în domeniul gospodăririi apelor,
mediu, au stabilit programe de măsuri în
vederea îndeplinirii normelor de calitate
stabilite de legislația în vigoare privind
epurarea apelor uzate sau care se află în
perioada de monitorizare, în vederea
emiterii/prelungirii
autorizației
de
funcționare, proiectul va viza inclusiv
realizarea lucrărilor necesare îndeplinirii
condiţiilor impuse de către autorităţile
competente în programele de măsuri în
D.
vederea respectării normelor de calitate
a)
Studiul
de
Fezabilitate
/ stabilite de legislaţia în vigoare privind
Documentația de Avizare pentru calitatea apei epurate (constând în
Lucrări de Intervenții
extinderea capacităților stației de epurare,
inclusiv realizarea racordurilor la rețeaua
și
de colectare ape uzate, etc).
b) Autorizația de funcționare (AF) a
infrastructurii existente de apa uzată În situația în care pentru infrastructura de
(pentru infrastructura de apă uzată de apă existentă, autorităţile competente în
care se va lega tronsonul propus a se domeniul gospodăririi apelor, sănătate
publică, mediu, au stabilit programe de
realiza prin proiect).
măsuri în vederea îndeplinirii normelor de
calitate stabilite de legislaţia în vigoare sau
care se află în perioada de monitorizare, în
sau
vederea emiterii/prelungirii autorizaţiei de
funcţionare, proiectul trebuie să prevadă
Programul de măsuri dispus de realizarea lucrărilor necesare îndeplinirii

autoritățile competente în domeniul
gospodăririi apelor, sănătate publică,
mediu în vederea îndeplinirii normelor
de calitate stabilite de legislația în
vigoare privind calitatea apei/apei
epurate în cazul în care autorizaţia de
exploatare este suspendată
sau
Procesul-verbal
de
terminarea lucrărilor
însoțit de
•

recepţie

condiţiilor impuse de către autorităţile
competente în programele de măsuri în
vederea respectării normelor de calitate
stabilite de legislaţia în vigoare privind
calitatea apei destinată consumului uman
(constând în extinderea capacităților pentru
sursele de apă, stațiile de tratare apă
brută, etc). În acest caz, prevederile
menționate
anterior
referitoare
la
infrastructura de apă uzată rămân
obligatorii a fi îndeplinite.

la La finalul investiției este obligatoriu să
rezulte un sistem de apă și apă uzată de
aceiași lungime, funcțional și autorizat.

Documentele
care
atestă
că
În
cazul
extinderii/modernizării
beneficiarul a solicitat organelor D.
competente în domeniu emiterea infrastructurii de apă uzată
autorizaţiilor de funcţionare.
Expertul verifică:
Autorizația
de
funcționare
(AF)
a
infrastructurii existente de apa uzată
(pentru infrastructura de apă uzată de care
se va lega tronsonul propus a se realiza prin
proiect.
În situația în care pentru infrastructura de
apă
uzată
existentă,
autoritățile
competente în domeniul gospodăririi apelor,
mediu, au stabilit programe de măsuri în
vederea îndeplinirii normelor de calitate
stabilite de legislația în vigoare privind
epurarea apelor uzate sau care se află în

perioada de monitorizare, în vederea
emiterii/prelungirii
autorizației
de
funcționare, proiectul trebuie să vizeze
inclusiv realizarea lucrărilor necesare
îndeplinirii condiţiilor impuse de către
autorităţile competente în programele de
măsuri în vederea respectării normelor de
calitate stabilite de legislaţia în vigoare
privind calitatea apei epurate (constând în
extinderea capacităților stației de epurare,
inclusiv realizarea racordurilor la rețeaua
de colectare ape uzate, etc).
Expertul poate folosi aplicaţii software cu ajutorul cărora poate verifica părţi ale proiectului din satelit.
Dacă verificarea documentelor confirmă faptul ca investiția în sistemul de alimentare cu apă se realizeză împreună cu rețeaua de apă
uzată, dacă aceasta nu există sau dacă se respectă particularitățile acesteia, 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.

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.
(doar pentru proiectele care prevăd investiții în infrastructura agricolă, silvică și de irigații)
DOCUMENTE PREZENTATE

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE

-Declaratia pe propria răspundere de la secțiunea Condiția se consideră îndeplinită prin asumarea de către solicitant a declarației pe
F a cererii de finanţare.
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.

Dacă prin verificarea declarației pe proprie răspundere din secțiunea F din cererea de finanțare se confirmă faptul că solicitantul și-a
asumat prin propria semnătură că va obține și va depune la contractare documentul ce atestă impactul investiției asupra mediului,
emis de ANPM, expertul bifează căsuța cu DA din fişa de verificare. În cazul în care solicitantul nu a semnat 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.
EG10 Investiția trebuie să fie racordată la un drum existent
(doar pentru proiectele care prevăd investiții în infrastructura agricolă)
DOCUMENTE PREZENTATE
1. Studiul de Fezabilitate/ Documentaţia de Avizare a
Lucrărilor de Intervenţii, întocmite conform legislaţiei în vigoare
privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnicoeconomice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective
de investiţii şi lucrări de intervenţii.

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
Expertul verifică în baza informaţiilor din Studiul de
Fezabilitate/ Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de
Intervenţii, precum şi în baza Planşelor ataşate, dacă
investiția este racordată la un drum public existent,
indiferent de clasificarea și stadiul de modernizare a
acestuia/acestora, conform OG 43/1997, republicată, cu
completările şi modficările ulterioare

Expertul poate folosi aplicaţii software care folosesc imagini din satelit cu ajutorul cărora poate verifica anumite date din proiect (ex.:
amplasamentul obiectivului de investiții, racordarea la un drum public existent, etc).
Dacă în urma verificării documentelor reiese faptul că Investiția nu este racordată la un drum public existent, indiferent de
clasificarea și stadiul de modernizare a acestuia/acestora, expertul bifează căsuţa NU, motivează poziţia lui în liniile prevăzute în
acest scop la rubrica Observaţii iar Cererea de Finanţare va fi declarată neeligibilă.
EG11 Solicitantul trebuie să facă dovada faptului că investiția se regăsește în amenajamentul silvic, iar în cazul modernizării

drumului forestier, acesta să se regăsească în inventarul deținătorului.
(doar pentru proiectele care prevăd investiții în infrastructura silvică)
DOCUMENTE PREZENTATE

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE

Studiul de Fezabilitate/ Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de
Intervenţii, întocmit/ă 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.

Drumurile propuse prin proiect (noi, extinderi și/ sau modernizări)
trebuie să fie prevăzute în amenajamentul silvic.

Pentru drumuri forestiere noi, investiția este eligibilă dacă în
amenajamentul silvic este menționtă necesitatea construirii unui
drum forestier nou, pe amplasamentul propus prin proiect și care
aparține solicitantului. Se vor ataşa copii dupa hărţile
amenajistice și planurile privind instalațiile de transport ale
Extras din Amenajamentul silvic
amenajamentelor silvice în vigoare pentru pădurile tuturor
Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al UAT/ proprietarilor fondului forestier deservit de drumul care face
UAT-urilor, întocmit conform legislaţiei în vigoare privind obiectul proiectului.
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia/acestora, atestat Proiectele pentru drumuri forestiere noi, amplasate în pădurile
prin Hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al mai multor proprietari, pot fi depuse numai de asociațiile
României (copie după Monitorul Oficial)-pentru solicitanții UAT-uri; proprietarilor acestor terenuri, constituite conform legii.
Pentru modernizări de drumuri forestiere acestea trebuie să se
Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor şi/ sau regăsească în :
completărilor la inventarul domeniului public în sensul includerii în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public, în cazul
domeniul public sau detalierii unei/unor poziții globale existente, administratorului pădurilor statului ;
cu respectarea prevederilor art. 115 alin (7) din Legea nr. 215/
Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al
2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi UAT/UAT-urilor,
întocmit conform legislaţiei în vigoare privind
completările ulterioare, adică să fi fost supusă controlului de
legalitate al Prefectului, în condiţiile legii (este suficientă proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia/acestora,
prezentarea adresei de înaintare către Instituţia Prefectului pentru atestat prin Hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial
al României (copie după Monitorul Oficial) în cazul beneficiarilor
controlul de legalitate).
UAT-uri ;
Inventarul bunurilor care aparțin
beneficiarii privați sau forme asociative);

deținătorului

În situaţia în care în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul
(pentru public drumurile forestiere care fac obiectul proiectului nu sunt
incluse în domeniul public sau sunt incluse într-o poziţie globală,

solicitantul trebuie să anexeze la inventarul aprobat şi documentul
Inventarul domeniului public, în cazul administratorului pădurilor Inventarul bunurilor care aparțin deținătorului, pentru beneficiarii
statului.
privați.

Dacă în urma verificării documentelor reiese faptul că Investiția nu se regăseste în amenajamentul silvic/inventarul deținătorului,
expertul bifează căsuţa NU, motivează poziţia lui în liniile prevăzute în acest scop la rubrica Observaţii iar Cererea de Finanţare va fi
declarată neeligibilă.
EG12 Solicitantul trebuie să facă dovada că prin investiţia în drumuri forestiere, acestea vor fi deschise publicului în mod gratuit.
(doar pentru proiectele care prevăd investiții în infrastructura silvică)
DOCUMENTE PREZENTATE

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE

Hotărârea Consiliului Local/ Hotărârile Expertul verifică Hotărârile, cu referire la
Consiliilor Locale pentru implementarea următoarele puncte (obligatorii):
proiectului
•necesitatea, oportunitatea și potențialul
economic al investiţiei;
sau

•lucrările vor fi prevăzute în bugetul/ele
local/e pentru perioada de realizare a
investiţiei;

Actul/ Hotărârea organului de decizie al
persoanei
juridice
proprietare/ •angajamentul de a asigura funcționarea la
proiectați
și
întretinerea
administrator
de
păduri
privind parametri
investitiei, pe o perioadă de minim 5 ani, de
implementarea proiectului,
la ultima tranșă de plată;
•suprafeţele
investiţie;

forestiere

deservite

de

•angajamentul de a asigura că prin investiţia

Dacă
verificarea
în drumuri forestiere, acestea vor fi deschise documentelor
confirmă faptul că
proiectul
are
publicului în mod gratuit.
Hotărârea Consiliului
Local/
Hotărârile
Consiliilor Locale sau
Actul/
Hotărârea
organului de decizie,
cu
punctele
obligatorii mentionate 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.
EG13 Investiția este în conformitate cu planurile de gestionare a bazinelor hidrografice aferente Directivei Cadru Apă pentru
suprafețele vizate și cu programul relevant de măsuri, dacă este cazul
(doar pentru proiectele care prevăd investiții în infrastructura de irigații)
DOCUMENTE PREZENTATE

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE

Autorizația de gospodărire a apelor pentru Expertul verifică dacă în Autorizația de gospodărire a apelor pentru amenajări
amenajări pentru irigații emisă pentru ANIF-ul pentru irigații emisă pentru ANIF-ul teritorial sau FOUAI/ OUAI de către ANAR sunt
teritorial sau FOUAI/OUAI de către ANAR (copie). specificate atât asigurarea apei pentru irigații cât și bazinul hidrografic și dacă
aceasta este în teremenul de valabilitate. De asemenea expertul verifică dacă
Autorizația ANAR menționată mai sus este eliberată pentru amenajări pentru irigații
(nu sunt valabile autorizațiile ANAR din care rezultă dreptul ANIF/FOUAI să
folosească receptori pentru evacuarea apelor în exces nu și dreptul să folosească
surse pentru alimentarea cu apă pentru irigații).
Pentru OUAI/FOUAI cu alimentarea direct din sursă se va prezenta Autorizarea de
gospodărire a apelor pentru amenajări pentru irigații emis de către ANAR – filiala
Gospodărirea Apelor Române, în vigoare la data depunerii Cererii de Finanţare.
Dacă în autorizația de gospodărire a apelor pentru amenajări pentru irigații emisă pentru ANIF-ul teritorial sau FOUAI/OUAI de către
ANAR nu sunt menționate elementele de mai sus sau dacă autorizația nu este eliberată pentru amenajări pentru irigații sau dacă
autorizația nu este în termenul de valabilitate, proiectul este neeligibil.

EG14 Investiția prevede contorizarea apei.
(doar pentru proiectele care prevăd investiții în infrastructura de irigații)
DOCUMENTE PREZENTATE

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE

Studiul de Fezabilitate/ Documentaţia de Avizare a Expertul verifică în baza informaţiilor din Studiul de Fezabilitate/
Lucrărilor de Intervenţii, întocmit/ă conform legislaţiei Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii dacă investiția prevede
în vigoare
privind aprobarea conţinutului cadru al contorizarea apei.
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).
Dacă în urma verificării documentelor reiese faptul că investiția nu prevede contorizarea apei atunci, expertul bifează căsuţa NU,
motivează poziţia lui în liniile prevăzute în acest scop la rubrica Observaţii iar Cererea de Finanţare va fi declarată neeligibilă. În cazul
în care la vizita pe teren se constată că stația de pompare care alimentează cu apă plotul de irigații din proiect este deja dotată cu
debitmetre (de ex. stația a fost modernizată pe baza unui proiect pe M125 din PNDR 2007-2013) pentru contorizarea apei atunci
condiția de eligibilitate se consideră implicit îndeplinită.
EG15 InvestițiavizeazăosuprafațăidentificatăcaviabilăînProgramul Naţional de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigaţii din
România.
(doar pentru proiectele care prevăd investiții în infrastructura de irigații)
DOCUMENTE PREZENTATE

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE

Anexa 3 - Lista amenajarilor viabile in care se regăsesc Expertul verifică dacă investiția propusă a fi realizată de OUAI/FOUAI este
cele 619.916 ha pe care a fost aplicata cel putin o udare. situată în amenajarea pentru irigații menționată în SF/DALI respectiv în
Adeverința emisă pentru solicitant de ANIF.
Adeverinţa emisă de ANIF
În acest sens expertul verifică existența în piesele desenate din SF/DALI a
planului de ansamblu al amenajării pentru irigații pe care trebuie să fie
Planul de ansamblu al amenajării pentru irigații pe care materializată suprafața deservită de OUAI/FOUAI.
este materializată suprafața deservită de OUAI/FOUAI, Condiția de eligibilitate se va considera îndeplinită dacă investiția propusă

plan prezentat în cadrul pieselor desenate din SF/DALI.

a fi realizată de OUAI/FOUAI este situată în suprafața viabilă a amenajării
pentru irigații din care face parte și care se regăsește în tabelul din Anexa
12 - Analiza viabilității economice a sistemelor de irigații din H.G. nr.
793/2016 pentru aprobarea Programului Naţional de Reabilitare a
Infrastructurii Principale de Irigaţii din România. Acest lucru se va stabili în
baza informațiilor din Adeverinţa emisă de ANIF pentru solicitant.
Expertul verifică ca în Adeverința ANIF să fie precizat că ploturile propuse
prin proiect se regăsesc în suprafața viabilă din amenajarea din care
acestea fac parte, conform tabelului „Analiza viabilității economice a
sistemelor de irigații” din Anexa 12 la H.G. nr. 793/ 26.10.2016 pentru
aprobarea Programul Naţional de Reabilitare a Infrastructurii Principale de
Irigaţii din România.
Expertul verifică dacă amenajarea din care face parte plotul de irigații din
proiect precizată în Adeverință se regăsește printre amenjările având
suprafețe viabile.
Nu sunt eligibile proiectele din afara suprafețelor viabile din aceste
amenajări.

EG16 Sistemul de irigații prevăzut prin proiect trebuie să fie racordat la o infrastructură principală funcțională.
(doar pentru proiectele care prevăd investiții în infrastructura de irigații)
DOCUMENTE PREZENTATE

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE

Adeverinţa ANIF completată;

Verificarea îndeplinirii condiției de eligibilitate se va face în baza
Autorizația de gospodărire a apelor pentru amenajări pentru irigații informațiilor din adeverinţa emisă de ANIF pentru solicitant .
emisă pentru ANIF-ul teritorial sau FOUAI/OUAI de către ANAR
Condiția se consideră îndeplinită dacă în Adeverința ANIF menționată
(copie).
mai sus este specificat că sistemul de irigații prevăzut prin
proiect este racordat la o infrastructură principală funcțională.
Pentru OUAI/FOUAI cu alimentarea direct din sursă se va prezenta
Autorizația. .

Dacă în Adeverința ANIF nu este menționat că sistemul de irigații din proiect este racordat la o infrastructură principală funcțională
expertul bifează casuţa din coloana NU şi motivează poziţia lui în rubrica „Observaţii”, condiția de eligibilitate nefiind îndeplinită. În
caz contrar, expertul bifează căsuța din coloana DA, condiția de eligibilitate fiind îndeplinită. De asemenea, pentru OUAI/FOUAI
alimentate direct de la sursă Autorizația emisă de ANAR-filiala Gospodărirea Apelor Române nu este în vigoare atunci condiția de
eligibilitate se consideră că nu este îndeplinită, proiectul fiind neeligibil.
EG17 Introducerea investiției din patrimoniul cultural în circuitul turistic, la finalizarea acesteia
(doar pentru proiectele care prevăd investiții privind obiective de patrimoniu)
DOCUMENTE PREZENTATE

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE

Declarația pe propria răspundere dată de solicitant din Expertul verifică în Declarația pe propria răspundere dacă solicitantul s-a
care să reiasă că după realizarea investiției din angajat că după realizarea investiției din patrimoniul cultural, aceasta să fie
patrimoniul cultural, aceasta va fi înscrisă într-o rețea înscrisă într-o rețea de promovare turistică.
de promovare turistică
Dacă în urma verificării documentului reiese faptul că solicitantul s-a angajat că după realizarea investiției din patrimoniul cultural,
aceasta să fie înscrisă într-o rețea de promovare turistică expertul bifează căsuţa DA. 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.
Se va bifa NU ESTE CAZUL pentru investițiile de modernizare și dotare a căminelor culturale.

VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE SUPLIMENTARE STABILITE DE CĂTRE GAL
Pentru fiecare criteriu de eligibilitate suplimentar stabilit de către GAL, verificarea se va realiza conform metodologiei de
verificare a GAL, preluată din Ghidul solicitantului elaborat de GAL și Fișa de verificare a eligibilității întocmită de GAL (formular
propriu), avizate de CDRJ, cu respectarea prevederilor Fișei măsurii din SDL.

EG18 Solicitantul trebuie să aibă sediul social sau punctul de lucru în teritoriul GAL, iar investiția trebuie realizată pe teritoriul GAL și să
deservească cel puțin două UAT-uri; Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile aferente implementării proiectelor din cadrul SDL trebuie să fie
efectuate pe teritoriul GAL. Ca excepție, pentru anumite proiecte de servicii (ex:formare profesională, informare, organizare evenimente), care
vor fi detaliate în documentele specifice de implementare, cheltuielile pot fi eligibile și pentru acțiuni realizate în afara teritoriului GAL, dacă
beneficiul sprijinului se adresează teritoriului GAL.
Spaţiul rural eligibil in cadrul teritoriulu GAL PROGRES TRANSILVAN:
TERITORIUL GAL – aria teritoriala reprezentata de teritoriul GAL Progres Transilvan, caredin
punctul de vedere al componentei administrativ-teritoriale, cuprinde 7 comune: Budești, Miceștii
de Cîmpie, Milaș, Sinmihaiu de Cîmpie, Silivașu de Cîmpie, Teaca și Galații Bistriței, este situat în
partea de sud a județului Bistrița-Năsăud, în Câmpia Transilvaniei, Regiunea de Dezvoltare NordVest.

DOCUMENTE PREZENTATE

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE

Fișa măsurii din SDL

Solicitantul trebuie să aibă sediul social sau punctul de lucru în
teritoriul GAL, iar investiția trebuie realizată pe teritoriul GAL și să

Studiul de Fezabilitate/ Documentatia de Avizare a Lucrarilor
de Intervenții/ Memoriu Justificativ (doar în cazul achizițiilor deservească cel puțin două UAT-uri; Pentru a fi eligibile, toate
simple și dotărilor care nu presupun montaj) întocmite cheltuielile aferente implementării proiectelor din cadrul SDL trebuie să fie
conform legislaţiei în vigoare
efectuate pe teritoriul GAL. Ca excepție, pentru anumite proiecte de
Certificatul de Urbanism, după caz
servicii (ex:formare profesională, informare, organizare evenimente), care

Avizul tehnic al INSCC, în cazul proiectelor care vizează vor fi detaliate în documentele specifice de implementare, cheltuielile pot
investiții în infrastructura de broadband

fi eligibile și pentru acțiuni realizate în afara teritoriului GAL, dacă
beneficiul sprijinului se adresează teritoriului GAL.

În cazul proiectelor care vizează investiții asupra obiectivelor
Pentru proiectele de infrastructură socială:
de patrimoniu:

- Tipul de infrastructură: nu se finanțează infrastructuri de tip rezidențial
Aviz emis de către Ministerul Culturii sau, dup caz, de către
serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii (cu cazare).

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
obiectivele de patrimoniu din clasa/ grupa B)

Pentru proiectele care vizează investiții în infrastructura de
broadband
Acțiunileeligibile
a. Crearea sau modernizarea buclelor locale la punct fix care
presupune:
i.
crearea unei infrastructuri de acces broadband la punct fix (buclă
locală sau ”last mile”) în zonele fără acces la internet în bandă largă;
ii.
modernizarea infrastructurii existente de telecomunicații, în
întregime sau parțial, inadecvată (care prezintă calitate scăzută,
capacitate scăzută, siguranță scăzută sau acoperire insuficientă) sau
incapabilă să ofere o calitate minimă a serviciilor broadband.
iii.
investițiile eferente racordării la o rețea de distribuție (backhaul
network) în vederea asigurării unei conexiuni adecvate la rețeaua
magistrală (backbone network).

b.
Crearea rețelei de distribuție și crearea sau modernizarea
buclelor locale, care, pe lângă acțiunile de la pct. a. i) și ii) presupune și:
i.
crearea unei infrastructuri de distribuție broadband (backhaul
network), în zonele în care aceasta nu există, de la punctul de inserție în
rețeaua magistrală de mare capacitate (backbone network) până la punctul
local de acces în bandă largă (PLABL), pentru a conecta rețeaua de acces
local la rețeaua backbone;
ii. investițiile aferente creării unei infrastructuri de distribuție
(backhaul-network) în vederea asigurării unei conexiuni adecvate la rețeaua
magistrală (backbone network) și realizării punctelor de inserție și a lucrărilor
de racordare la rețelele backbone.
Pentru ambele tipuri de acțiuni pot fi eligibile:
- lucrările de realizare sau modernizare a buclelor locale la punct fix (lastmile network), de la punctele locale de acces în bandă largă (PLABL) la
utilizatorul final;
- realizarea sau modernizarea PLABL, inclusiv lucrările aferente necesare;

- finanțarea echipamentelor tehnice și toate lucrările civile aferente instalării
și punerii în funcțiune a acestora (ca de exemplu canalizații, conducte, piloni,
stații la sol etc.);
- finanțarea sistemelor de software necesare;
- instalarea elementelor de rețea și a facilităților asociate acestora e.g.:
switch local digital și routere, puncte de prezență etc.
Pentru proiectele care vizează investiții în infrastructura silvică
Expertul verifică dacă SF/DALI este întocmit/ă de către persoane
fizice/juridice atestate în baza Ordinului nr. 576/2009 a ministrului
agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale. Anexat la SF/DALI trebuie
să existe atestatul proiectantului, eliberat în conformitate cu ordinul
menționat mai sus.
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 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
MCCnr. 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 Memoriul justificativ 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.
Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că investiția se încadrează în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin submăsură, 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.
EG 19 - Solicitantul trebuie să demonstreze concret contribuția pe care proiectul său o va avea la atingerea obiectivelor și indicatorilor SDL.

DOCUMENTE PREZENTATE

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE

Studiu de ferzabilitate

Se verifica in studiul de fezabilitate demonstrarea concreta la contribuția pe
care proiectul său o va avea la atingerea obiectivelor și indicatorilor SDL.

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că s-a demonstrat concret in cadrul studiului de fezabilitate contribuția pe care proiectul său o
va avea la atingerea obiectivelor și indicatorilor SDL., 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.
EG 20 - Serviciile oferite în urma implementării proiectelor vor fi focalizate pe combaterea sărăciei și riscului de excluziune socială în
comunitățile vulnerabile (îndeosebi cele de etnie romă) și vor fi gratuite.

DOCUMENTE PREZENTATE

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE

Studiu de fezabilitate si HCL

Se verifica in studiul de fezabilitate si HCL daca Serviciile oferite în urma
implementării proiectelor vor fi focalizate pe combaterea sărăciei și
riscului de excluziune socială în comunitățile vulnerabile (îndeosebi
cele de etnie romă) și vor fi gratuite.

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că Serviciile oferite în urma implementării proiectelor vor fi focalizate pe combaterea
sărăciei și riscului de excluziune socială în comunitățile vulnerabile (îndeosebi cele de etnie romă) și vor fi gratuite , 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.

EG 21 - Respectă un management corespunzător al deșeurilor (colectare selectivă/ colectare specială a deșeurilor dăunătoare/ toxice – dacă
este cazul).
gratuite.

DOCUMENTE PREZENTATE

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL

DOCUMENTELOR PREZENTATE
Studiu de fezabilitate

Se verifica in studiul de fezabilitate daca proiectul propus respectă un
management corespunzător al deșeurilor (colectare selectivă/ colectare
specială a deșeurilor dăunătoare/ toxice – dacă este cazul)..

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că proiectul propus respectă un management corespunzător al deșeurilor (colectare
selectivă/ colectare specială a deșeurilor dăunătoare/ toxice – dacă este cazul)., 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.

Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție
Anunțarea rezultatelor finale pentru cererile de finanțare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face în termen de maxim 45 de zile lucrătoare de la
data închiderii sesiunii de depunere proiecte, inclusiv finalizarea etapei de soluționare a contestațiilor, dacă este cazul. Contestațiile vor putea fi
depuse la biroul GAL PROGRES TRANSILVAN, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării, dar nu mai mult de 8 zile de la afișarea pe site a
raportului de selecție.

GAL PROGRES TRANSILVANva notifica în scris solicitanții asupra rezultatelor procesului de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul acestui
Apel de selecție, prin e-mail, cu confirmare de primire. Rapoartele de selecție vor fi postate pe site-ul GAL PROGRES TRANSILVAN–
www.progrestransilvan.ro, și vor fi afișate la biroul GAL și la sediile primăriilor din comunele membre GAL: Budești, Miceștii de Cîmpie, Milaș, Sinmihaiu de
Cîmpie, Silivașu de Cîmpie, Teaca și Galații Bistriței, este situat în partea de sud a județului Bistrița-Năsăud, în Câmpia Transilvaniei, Regiunea de Dezvoltare NordVest.. Modul de anunțare a rezultatelor procesului de evaluare și selecție este detaliat în Procedura de evaluare și selecție a proiectelor.

Informații detaliate privind accesareaMăsurii 5/6Bputeți afla la biroul GAL PROGRES TRANSILVAN din localitatea localitatea Teaca, nr. 598 ( in cladirea
Primariei Teaca), comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud, de luni până vineri între orele 8,00-16,00, programul de lucru cu publicul este intre orele 13,00 – 15,00.

Contact:

E-mail: progrestransilvanbistrita@gmail.com
Tel.: 0745661282, 0742058954

