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)

La depunere – daca
proiectul impune

La depunere – daca
proiectul impune

La depunere – daca
proiectul impune

3.4 Pentru ONG-uri
La depunere – daca
Documente doveditoare de către ONG-uri privind dreptul de proprietate proiectul impune
/administrare pe o perioadă de 10 ani, asupra bunurilor immobile la care se
vor efectua lucrări, conform cererii de finanţare;
La contractare daca
4. Document care să ateste că a depus documentaţia la ANPM:
proiectul impune

4.1 Clasarea notificării
sau

La contractare daca
proiectul impune

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).

La contractare daca
proiectul impune

4.5 Aviz Natura 2000 pentru proiectele care impun doar evaluare adecvată.

La contractare daca
proiectul impune

5. Avizul de conformitate al Operatorului Regional.

La contractare daca
proiectul impune
La contractare daca
proiectul impune

La depunere – daca
proiectul impune

6. Hotărârea Consiliului Local / Hotaririle Consiliului Local în cazul ADI/ Obligatoriu la
Hotararea Adunarii Generala în cazul ONG pentru implementarea depunere
proiectului, cu referire la următoarelor puncte (obligatorii):
• necesitatea, oportunitatea și potenţialul economic al investiţiei;
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• lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de
realizare
a
investiţiei;
• angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanta a investiţiei pe o
perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi;
• numărul de locuitori deserviţi de proiect / utilizatori direcţi (pentru
grădiniţe, licee / şcoli profesionale, structuri tip „after-school”, creşe);
• 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 pentru relaţia
cu
AFIR
în
derularea
proiectului.
• angajamentul de asigurare a cofinantarii, daca este cazul.
• angajamentul că proiectul nu va fi generator de venit in cazul proiectelor
care vizează infrastructura educațională (gradinițe)/socială
7.1 Certificatul de înregistrare fiscală

Obligatoriu la
depunere

7.2 Încheiere privind înscrierea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, La depunere – daca
rămasă definitivă / Certificat de înregistrare în Registrul Asociațiilor și proiectul impune
Fundațiilor
7.2.1 Actul de înfiinţare şi statutul ADI/ONG

La depunere – daca
proiectul impune

8. Certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale restante și graficul de La contractare daca
proiectul impune
reeșalonare a datoriilor către bugetul consolidat (daca este cazul).
9. Certificatul de cazier judiciar

La contractare

10. Document emis de bancă/trezorerie care să conțină datele de
identificare ale băncii/trezoreriei și ale contului aferent proiectului pentru
care se solicită finanțare din PNDR (denumirea, adresa băncii/ trezoreriei, La contractare
codul IBAN al contului în care se derulează operațiunile cu AFIR).
11.1 Notificare privind conformitatea proiectului cu condiţiile de igienă şi La depunere – daca
sănătate
publică proiectul impune
sau
11.2 Notificare că investiţia nu face obiectul evaluării condiţiilor de igienă şi La depunere – daca
proiectul impune
sănătate publică, dacă este cazul.
12. Lista agentilor economici deserviţi de proiect, care va conţine
denumirea, adresa, activitatea desfăşurată, codul proiectului cu finanțare La depunere – daca
europeană și valoarea totală a investiției, pentru fiecare investiție proiectul impune
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 Obligatoriu la
cheltuielilor eligibile, costurile și stadiul proiectului, perioada derulării depunere
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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 La depunere – daca
proiectul impune
infrastructurii de apă:
sau
14.2 Autorizatia de functionare a infrastructurii existente de apa/apa uzata La depunere – daca
proiectul impune
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.
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.

La depunere – daca
proiectul impune

La depunere – daca
proiectul impune

La depunere – daca
proiectul impune

La depunere – daca
proiectul impune

La depunere

La contractare
La contractare-

19. Dovada achitarii integrale a datoriei față de AFIR, inclusiv dobânzile și daca proiectul
majorările de întârziere, dacă este cazul
impune
20. Alte documente justificative (Se vor specifica dupa caz)

Atenţie! Evaluarea cererii de finanţare din punct de vedere al eligibilităţiişi al verificării criteriilor de selecţie va
include şi consultarea informaţilor referitoare la solicitant şi la punctul de lucru, după caz, deţinute de instituţiile
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abilitate (ex: ANSVSA, APIA, MADR, ONRC, HG, etc.) sau documentele relevante anexate de către solicitant:
Oferte, Documente înființare membrii, Documente de identitate - copii, Angajament de realizare
lucrări/construcții, Hotărârea Consiliului Local, etc

CERINȚELE DE CONFORMITATE ȘI ELIGIBILITATE pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv
metodologia de verificare a acestora sunt precizate în metodologia de verificare conformitate și eligibilitate,
anexa la Ghidul solicitantului pe site-ul www.gal-mt.ro.

Pentru eligibilitate experții GAL MT vor parcurge următoarele etape:
Verificarea eligibilității solicitantului și proiectului
I. VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI
A.Verificarea eligibilității solicitantului

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

B.Verificarea condițiilor de eligibilitate ale proiectului
B.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?
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EG3 Solicitantul trebuie să se angajeze că va asigura mentenanța investiției

pe o perioadă de minimum 5 ani de la data ultimei plăti



EG4 Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și

potențialul economic al acesteia



EG5 Solicitantul investițiilor trebuie să facă dovada proprietății terenului/

administrării în cazul domeniului public al statului





















EG9 Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltară locală

și/sau județeană aprobată;





EG10 Investiția să se realizeze în teritoriul GAL ”Pe Mureș și pe Târnave”





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 Investiția trebuie să fie racordată la un drum existent
(doar pentru proiectele care prevăd investiții în infrastructura agricolă)
Verificarea criteriilor de eligibilitate suplimentare stabilite de către GAL
EG8 Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură



II. Metodologia de verificare a eligibilității solicitantului și proiectului:

VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI
A. Verificarea eligibilității solicitantului
DOCUMENTE DE PREZENTAT
1. Solicitantul este înregistrat în
Registrul debitorilor AFIR atât
pentru Programul SAPARD, cât
și pentru FEADR?

Documente verificate :

PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE
Expertul verifică dacă solicitantul este înscris cu debite în
Registrul debitorilor pentru SAPARD şi FEADR, aflat pe link-ul
\\alpaca\Debite
În situația în care solicitantul este înscris în Registrul
debitorilor, expertul va tipări şi anexa pagina privind debitul,
inclusiv a dobânzilor şi a majorărilor de întarziere ale
solicitantului. Dacă solicitantul nu a bifat în declarație acest
punct, expertul solicită acest lucru prin SCRISOAREA DE
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Declarația
pe
propria
răspundere a solicitantului din
secțiunea F din cererea de
finanțare.

2. Solicitantul se regăseşte în
Bazele de date privind dubla
finanţare?
Documente verificate :
Secțiunea C din cererea de
finanțare.
Declaraţia
pe
propria
răspundere a solicitantului din
secțiunea F din Cererea de
Finanțare
Baza de date FEADR
Baza de Date pusă la dispoziţia
AFIR de către MADR prin AMPNDR: lista proiectelor finanţate
din alte surse externe aflate în
perioada de valabilitate a
contractului (inclusiv perioada
de monitorizare);
Raport
asupra
programelor
de

utilizării
finanţare

INFORMATII SUPIMENTARA EMISA DE GAL şi doar în cazul în
care solicitantul refuză să îşi asume angajamentele
corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU, motivează
poziţia sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica
„Observatii” şi cererea va fi declarată neeligibilă.
În cazul în care solicitantul își asumă acest angajament în urma
solicitării, semnează și ștampilează, după caz, declarația,
expertul va bifa “DA”, cererea fiind declarată eligibilă.
În cazul în care solicitantul nu a semnat declarația pe propria
răspundere din secțiunea F, expertul solicită acest lucru prin
SCRISOAREA DE INFORMATII SUPIMENTARA EMISA DE GALşi
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.
Verificarea evitării dublei finanţări se efectuează prin
următoarele verificări:
• existenţa bifelor în secţiunea C din Cererea de finanţare;
• prin existenţa semnăturii și după caz a ștampilei în dreptul
rubricii „Semnătură reprezentant legal şi ştampila (după
caz)” din declarația pe propria răspundere din secţiunea F
din Cererea de finanţare solicitantul își asumă toate
punctele din declarația menționată mai sus, inclusiv
punctul prin care solicitantul declară că „proiectul propus
asistenţei financiare nerambursabile FEADR nu beneficiază
de altă finanţare din programe de finanţare
nerambursabilă”. În cazul în care solicitantul nu a semnat
declaraţia pe propria răspundere din secțiunea F, expertul
solicită acest lucru prin SCRISOAREA DE INFORMATII
SUPIMENTARA EMISA DE GALşi 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.
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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.

3. Solicitantul şi-a însuşit în
totalitate
angajamentele
asumate în Declaraţia pe proprie
răspundere, secțiunea (F) din CF?
Documente verificate :
Cerere de finanțare completată
și semnată de reprezentantul
legal al solicitantului.

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 SCRISOAREA DE INFORMATII SUPIMENTARA EMISA
DE GALşi 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.
Expertul verifică în Declaraţia pe proprie răspundere din
secțiunea F din Cererea de finanțare dacă aceasta este datată
și semnată.
Dacă declarația de la secțiunea F din cererea de finanțare nu
este semnată de către solicitant, expertul solicită acest lucru
prin SCRISOAREA DE INFORMATII SUPIMENTARA EMISA DE
GAL şi doar în cazul în care solicitantul refuză să îşi asume
angajamentele corespunzătoare proiectului, expertul bifează
NU, motivează poziţia sa în liniile prevăzute în acest scop la
rubrica „Observatii” şi cererea va fi declarată neeligibilă.
În situația în care solicitantul și-a însușit declarația pe propria
răspundere de la secțiunea F din cererea de finanțare și dacă,
pe parcursul verificării proiectului, expertul constată că sunt
respectate punctele însușite prin declarația menționată mai
sus, atunci acesta bifează DA în casuța corespunzătoare,
cererea fiind declarată eligibilă.
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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 SCRISOAREA DE INFORMATII
SUPIMENTARA EMISA DE GAL; în urma răspunsului pozitiv al
acestuia, expertul bifează casuță DA; în caz contrar, expertul
bifează NU.
4. Solicitantul este în insolvență Expertul va verifica în Buletinul procedurilor de insolvență
sau incapacitate de plată?
publicat pe site-ul 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.
B.Verificarea condițiilor de eligibilitate ale proiectului
EG1 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili
DOCUMENTE PREZENTATE
Fișa măsurii din SDL

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.

Documente comune: Certificat de
înregistrare fiscală, Punctul/ Se verifică conformitatea informatiilor mentionate la punctul
punctele de lucru, după caz ale A2, B1.1 si B1.2 din Cererea de finanțare cu informațiile din
documentele prezentate.
solicitantului, trebuie să fie
situate în teritoriul GAL, investiția
realizându-se în teritoriul GAL;
Declarația pe proprie răspundere
a solicitantului privind datoriile
fiscale restante;

Pentru ADI, Expertul verifică dacă în Certificatul de înregistrare
Documente de înființare specifice în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, Actul constitutiv și Statut
sunt menţionate următoarele: denumirea asociaţiei, asociaţii,
categoriei de beneficiari:
sediul, durata, scopul înfiinţării şi membrii Consiliului Director.
În cazul comunelor, nu se verifică
Se verifică dacă a fost desemnat un reprezentantul legal,
niciun document
pentru colaborare cu AFIR, în vederea realizării proiectului
În cazul ONG/ ADI: actul de
înfiinţare şi statutul, încheiere
_________________________________________________________________________________
Grupul de Acțiune Locală PE MUREŞ ŞI PE TÂRNAVE
Județul Alba, Comuna Noșlac, str. Principală nr. 78
Tel./ fax. 0258 889121, mobil 0722682365
e-mail: galpemures@yahoo.com, gal-mt@gal-mt.ro, web: www.gal-mt.ro

__________________________________________________________________________________

privind înscrierea în registrul
asociaţiilor şi fundaţiilor, rămasă
definitivă/
Certificat
de
înregistrare
în
registrul
asociaţiilor şi fundaţiilor, actele
doveditoare ale sediului

propus şi corespunde informaţiilor din B1.3 din Cererea de
Finanțare.
Se verifică Declarația F a cererii de finanţare - declaraţie pe
proprie răspundere a solicitantului privind datoriile fiscale
restante.

În cazul persoanelor juridice de
drept privat cu scop patrimonial:
Extrasul de informații de la
registrul comerțului emis la data
cererii de finanțare, Certificatul
de înregistrare fiscală
În cazul formelor asociative:
Hotărâre judecătorească privind
înregistrarea persoanei juridice
pentru
forme
asociative
constituite conform Legii 1/2000;
Certificatul de înregistrare în
registrul comerțului/ Statutul
asociației (formei asociative) în
cazul în care aceasta nu este
înregistrată la ONRC,
-Declaratia pe propria răspundere
de la secțiunea F a cererii de
finanţare.
Documente specifice tipului de
proiect și categoriei de beneficiari

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 la rubrica Observaţii, iar Cererea
de Finanţare va fi declarată neeligibilă. Cu toate acestea, se continuă evaluarea tuturor criteriilor de
eligibilitate pentru ca la final, solicitantul să fie înştiinţat de toate condiţiile neîndeplinite (dacă este
cazul).
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EG2 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
Studiul de Fezabilitate/ Documentația de
Avizare a Lucrărilor de Intervenții/ Memoriu
Justificativ (doar în cazul achizițiilor simple și
dotărilor care nu presupun montaj) întocmite
conform legislației în vigoare
Certificatul de Urbanism, după caz

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 sub-măsură, se va bifa caseta “DA” pentru verificare. În caz contrar,
expertul bifează casuţa din coloana NU şi motivează poziţia în rubrica „Observaţii”, criteriul de
eligibilitate nefiind îndeplinit.
Dacă verificarea documentului confirmă faptul că Proiectul se încadrează în prioritățile propuse prin
documentația 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

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE

Expertul verifică Hotărârile, cu referire
Consiliului
Local (Hotărârile următoarele puncte (obligatorii):
locale în cazul ADI) și/ sau • necesitatea, oportunitatea și potențialul
Adunării Generale a ONG/
economic al investiţiei;
echivalent specific fiecărei

Documente verificate
Hotărârea
Consiliilor
Hotărârea
document
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la

categorii de solicitant (de ex., Hotărârea
Adunării Parohiale în cazul Unităților de cult)

•

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

Actul/ Hotărârea organului de decizie al
persoanei juridice proprietare/ administrator
de păduri privind implementarea proiectului,

•

angajamentul de a asigura mentenanța
investitiei, pe o perioadă de minimum 5 ani,
de la data ultimei plăți;

•

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

•

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

Declarația pe propria răspundere a
solicitantului
privind
asigurarea
sustenabilității
investiției
prin
operaționalizarea infrastructurii (pentru
proiectele de infrastructură socială)

Pentru proiectele care vizează investiții în
infrastructura agricolă:
•
•
•

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

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că proiectul are Hotărârea Consiliului Local/
Hotărârile Consiliilor Locale sau Actul/ Hotărârea organului de decizie sau Declarația pe propria
răspundere a solicitantului privind asigurarea sustenabilității investiției, cu punctele obligatorii
menționate pentru realizarea investiţiei, expertul bifează căsuţa din coloana DA din fişa de
verificare. În caz contrar, expertul bifează căsuţa din coloana NU şi motivează poziţia lui în rubrica
„Observaţii” din fişa de evaluare generală a proiectului, criteriul de eligibilitate nefiind îndeplinit.
EG4 Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al
acesteia
DOCUMENTE PREZENTATE

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE

Expertul verifică Hotărârile, cu referire
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 investiției;
document echivalent specific fiecărei
categorii de solicitant (de ex., Hotărârea
Adunării Parohiale, în cazul Unităților de cult)
Documente verificate
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la

•
Actul/ Hotărârea organului de decizie al
persoanei juridice proprietare/ administrator
de păduri privind implementarea proiectului •

lucrările vor fi prevăzute în bugetul/ ele local/ e
sau proprii pentru perioada de realizare a
investiției;
angajamentul de a asigura mentenanța
investitiei, pe o perioadă de minimum 5 ani, de
la data ultimei plăți;

•

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

•

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

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 non-agricoli),
obiective turistice și agroturistice, deserviți
direct de investiție (număr și denumire).
angajamentul privind asigurarea accesului
public (fără taxe) la investiţia realizată prin
proiect

Secțiuni specifice:
NOTĂ!
Criteriile de eligibilitate de mai jos se vor verifica doar pentru tipurile de investiții indicate. Pentru
celelalte tipuri de proiecte se va bifa „NU ESTE CAZUL”.
EG5 Solicitantul investiţiilor trebuie să facă dovada proprietății terenului/ administrării în cazul
domeniului public al statului

DOCUMENTE PREZENTATE

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE

Pentru infrastructura agricolă:

Pentru infrastructura agricolă:
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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,

Expertul verifică în Inventarul bunurilor domeniului
public daca terenul pe care se amplasează proiectul
sau drumul de exploatare agricolă care se
modernizează este înregistrat în inventarul bunurilor
care apațin domeniului public. În situaţia în care în
inventarul publicat în Monitorul 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 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.

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) 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
Pentru ONG expertul verifică actul de proprietate iar
poziţie globală sau nu sunt clasificate).
în cazul Contractului de concesiune/delegare a
administrării bunului imobil perioada de delegare a
Pentru ONG-uri
Documente doveditoare de către ONG-uri administrarii bunului imobil (minim 10 ani).
privind dreptul de proprietate / dreptul de Pentru ONG-uri, se verifica dacă actul de proprietate
contractul
de
concesiune
asupra
uz,
uzufruct,
superficie,
servitute sau
/administrare pe o perioadă de 10 ani, clădirii/terenului care face/fac obiectul cererii de
asupra bunurilor imobile la care se vor finanţare, certifică dreptul de proprietate/folosinţă
efectua lucrări, conform cererii de asupra acestora (minim10 ani).
În cazul contractelor de concesiune se verifică
finanţare.
adresa emisă de concendent din care să reiasă
situaţia privind respectarea clauzelor contractuale,
realizarea investiţiilor prevăzute în contract şi alte
clauze. În cazul în care solicitantul nu şi-a respectat
obligaţiile contractuale sau nu deţine drept de
folosinţă asupra imobilului concesionat inclusiv pe
perioada de monitorizare, criteriul nu este
indeplinit.
De asemenea expertul verifică dacă investiția se
realizeză la nivel de comună, respectiv în satele
componente.
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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
Certificatul de Urbanism

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE
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 Investiția trebuie să fie racordată la un drum existent
(doar pentru proiectele care prevăd investiții în infrastructura agricolă)
DOCUMENTE PREZENTATE

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE

1.
Studiul
de
Fezabilitate/
Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de
Intervenţii, întocmite conform legislaţiei în
vigoare privind aprobarea conţinutului cadru al
documentaţiei tehnico-economice aferente
investiţiilor publice, precum şi a structurii şi

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
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metodologiei de elaborare a devizului general clasificarea și stadiul de modernizare a
pentru obiective de investiţii şi lucrări de acestuia/acestora, conform OG 43/1997,
intervenţii.
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.

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.
EG8 Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură

DOCUMENTE PREZENTATE

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN
DOCUMENTELOR PREZENTATE

CADRUL

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

Se verifică tipurile de beneficiari eligibili
confom Fișei măsurii din SDL. Se verifică dacă
tipurile de acțiuni eligibile din studiu de
fezabilitate depus prin proiect sunt corelate cu
actiunile eligibile din fisa masurii 19.2/6B

EG9 Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltară locală și/sau județeană
aprobată;
DOCUMENTE PREZENTATE
1. Studiul de Fezabilitate/Documentația de
Avizare pentru Lucrări de Intervenții, întocmite
conform legislaţiei în vigoare privind
conţinutului cadru al documentaţiei tehnicoeconomice aferente investiţiilor publice, precum

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE
Expertul verifică în baza informaţiilor din
Cererea de Finanţare şi SF/DALI/Memoriul
justificativ/plan de marketing dacă
investiția este corelata cu SDL GAL ”Pe
Mureș si pe Târnave” și/sau strategia de
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şi a structurii şi metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investiţii şi
lucrări de intervenţii.
2.Certificatul de urbanism, valabil la data
depunerii Cererii de Finanţare, eliberat în
condiţiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea
executării lucrărilor de construcţii, republicată,
cu modificările și completările ulterioare.

dezvoltare județeană aprobată. Se verifică
dacă documentul 2 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.

EG10 Investiția să se realizeze în teritoriul GAL”Pe Mures si pe Tarnave”
DOCUMENTE PREZENTATE

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN
DOCUMENTELOR PREZENTATE

Documente de verificat:

Se verifică localizarea proiectului în
cererea de finanțare si/ sau alte
documente justificative depuse in cadrul
proiectului. Expertul verifică dacă adresa
sediului
social
corespunde
celei
menţionate în documentele justificative
corespunzătoare si se afla în teritoriul
acoperit de GAL ”Pe Mureș si pe Târnave” .
Se are in vedere adresa sediul social al
ONG/formei asociative(daca este cazul).

Studiu de fezabilitate, memoriu jusrificativ,
nventarul 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) sau Hotărârea Consiliului local privind
aprobarea modificărilor şi / sau completărilor la
inventar în sensul includerii în domeniul public
sau detalierii poziției globale    3 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,
însoţit de acordul autoritatii detinatoare (în
cazul în care terenul este inclus in proprietatea
publica sau administrarea unei autoritati
publice locale, alta decat cea care solicita
fonduri FEADR )(daca este cazul); sau avizul
administratorului
terenului
apartinand
domeniului public, altul decat cel administrat de
primarie (daca este cazul) Pentru ONG Contract
de concesiune / delegare a administrării bunului
imobil, valabil pentru o perioadă de cel puțin 10
ani de la data depunerii CF (ONG)

CADRUL
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În metodologia de evaluare și selecție postată pe site-ul www.gal-mt.ro pot fi consultate punctele
de verificat aferente fiecărui criteriu de eligibilitate, buget, criterii de selectie.
PROCEDURA DE SELECȚIE aplicată de Comitetul de selecție ale GAL MT:
Perioada de depunere a proiectelor: minim 30 de zile de la publicarea apelului.
Perioada de evaluare a proiectelor este de maxim 60 de zile de la închiderea sesiunii.
Selecția proiectelor se va face conform procedurii de selecție descrise în Strategia de Dezvoltare
Locală (SLD) a Gal ” Pe Mureș și pe Târnave”, capitolul XI: Procedura de evaluare și selecție a proiectelor
depuse in cadrul SLD și anume:
Comitetul Local de Selecție a Proiectelor este parteneriatul decizional cu privire la proiectele
selectate care vor fi înaintate AFIR. Comitetul de Selecție a Proiectelor (CSP) constituit în cadrul GAL va
respecta componența şi structura prevăzută în SDL aprobată de MADR – AM PNDR. La nivelul luării deciziilor,
reprezentanții organizațiilor ce provin din mediul privat şi societatea civilă au o pondere de 71 % conform
SDL aprobat. În orice situație, ponderea acestor organizații va fi mai mare de 50% din totalul membrilor CSP.
Comitetul de Selecție a proiectelor este ales de Adunarea Generală. mandatele membrilor
Comitetului de Selecție şi ale Comisiei de Contestații pot fi schimbate sau reconfirmate prin Hotărâre AGA
GAL Pe Mureș și pe Târnave. Componenta Comitetului Local de Selecție a Proiectelor este cea cuprinsă în
Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Pe Mureș și pe Târnave. Membrii Comitetului de Selecție a Proiectelor
pot fi concomitent membri în Consiliul Director.
Comitetul de Selecție a Proiectelor își desfășoară activitatea conform unui Regulament de Organizare
și funcționare aprobat de Adunarea Generală și postat pe www.gal-mt.ro .
Pentru realizarea selecției proiectelor se analizează dacă valoarea publică, exprimată în euro, a
proiectelor eligibile ce întrunesc pragul minim pentru măsurile ce prevăd acest lucru, supuse selecției, este
situată sub sau peste valoarea totală alocată unei măsuri în cadrul sesiunii de depunere.
Când valoarea publică totală a proiectelor eligibile ce nu prevăd un prag minim de punctaj sau când
valoarea publică totală a proiectelor eligibile care au îndeplinit punctajul minim, pentru măsurile care prevăd
acest lucru, se situează sub valoarea totală alocată unei măsuri în cadrul unei sesiuni de depunere, Comitetul
de Selecție propune aprobarea pentru finanțare a tuturor proiectelor eligibile care au întrunit punctajul
minim aferent acestor măsuri.
Când valoarea publică totală a proiectelor eligibile ce nu prevăd un prag minim de punctaj sau când
valoarea publică totală a proiectelor eligibile care au îndeplinit punctajul minim, pentru măsurile care prevăd
acest lucru, se situează peste valoarea totală alocată unei măsuri în cadrul unei sesiuni, Comitetul de Selecție
analizează listele proiectelor eligibile care au îndeplinit punctajul minim, pentru măsurile care prevăd acest
lucru şi procedează astfel:
- Selecția se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie.
În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, pentru măsurile de servicii, investiții sau mixte (servicii și
investiții) finanțate prin Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Pe Mureș și pe Târnave, departajarea acestora
se face în funcţie criteriile de departajare specifice fiecarei masuri.
Pentru Măsurile cu sprijin forfetar din Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Pe Mureș și pe Târnave,
departajarea se va face conform Criteriilor de selectie.
Evaluarea criteriilor de selecţie se face numai în baza documentelor depuse odată cu Cererea de
finanțare.
După încheierea procesului de evaluare şi selecţie Comitetul Local de Selecţie a Proiectelor va emite
un Raport de Selecție , în care vor fi înscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate şi eligibile
selectate, valoarea acestora, numele solicitanţilor, iar pentru proiectele eligibile punctajul obţinut pentru
fiecare criteriu de selecţie.
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Raportul de Selecţie va fi semnat de toţi membrii prezenţi ai Comitetului de Selecţie a Proiectelor
care au participat la evaluare, de catre reprezentantul CDRJ care participă ca observator la procesul de
selecţie, va fi avizat de către reprezentantul legal sau altă persoană desemnată de Consiliul Director al
asociației şi va avea ştampila GAL Pe Mureș și pe Târnave.
GAL Pe Mureș și pe Târnave va înștiința solicitanții asupra rezultatelor procesului de evaluare şi
selecție prin publicarea pe pagina proprie de web a Raportului de Selecție şi prin afișarea la sediul GAL.
Notificările vor fi transmise de GAL Pe Mureș și pe Târnave cu confirmare de primire din partea
solicitanților.
Notificările transmise solicitanților trebuie să conțină motivele pentru care proiectele nu au fost
selectate – se vor menționa criteriile de eligibilitate care nu au fost îndeplinite sau punctajul obținut pentru
fiecare criteriu de selecție – precum şi perioada de depunere și soluționare a contestațiilor.
Beneficiarii care au fost notificați de faptul că proiectele lor au fost declarate neeligibile ori nu au fost
selectate pot depune contestații la sediul GAL. Contestațiile primite vor fi analizate de Comisia de Soluționare
a Contestațiilor.
După încheierea acestui proces, Comitetul de Selecție va întocmi Raportul de selecție final, publicat
pe pagina web și afișat la sediul GAL Pe Mureș și pe Târnave.
GAL Pe Mureș și pe Târnave va publica Raportul de Selecție final pe pagina de web proprie - www.galmt.ro cel târziu în ziua următoare finalizării aprobării Raportului de Selecție.
În termen de 3 zile lucrătoare de la aprobarea Raportului de Selecție, GAL Pe Mureș și pe Târnave va
notifica solicitanții în scris, prin email cu confirmare de primire, asupra rezultatelor procesului de evaluare și
selecție.
După publicarea raportului de selecție pe pagina de internet www.gal-mt.ro, beneficiarii au la
dispoziție 5 zile lucrătoare pentru a depune contestații cu privire la rezultatul selecției. Contestațiile semnate
de solicitanți se vor depune la secretariatul GAL Pe Mureș și pe Târnave, sau vor fi transmise la adresa
galpemures@yahoo.com și se va solicita confirmare de primire.
În maximum 15 zile calendaristice de la publicarea raportului final de selecție, cererile de finanțare
selectate, care corespund obiectivelor din SDL, se vor depune la AFIR în vederea verificării de conformitate
și eligibilitate.

Soluţionarea contestaţiilor la evaluarea eligibilitatii proiectului

Contestațiile privind rezultatele evaluării proiectelor privind eligibilitatea rezultate ca urmare a
aplicării procesului de evaluare vor fi depuse în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea notificării la sediul
GAL Pe Mureș și pe Târnave.
Vor fi considerate contestaţii şi analizate în baza prezentei proceduri doar acele solicitări care
contestă elemente legate de eligibilitatea proiectului depus, valoarea proiectului declarată eligibilă/valoarea
sau intensitatea sprijinului public acordat pentru proiectul depus, componenta financiară dominantă.
Analizarea contestației privind eligibilitatea proiectelor si întocmirea raportului privind contestația
vor fi efectuate de Comisia de Contestații, care admite sau respinge contestația. În cazul în care contestația
este admisă se vor desemna alți doi experți evaluatori pentru reevaluarea dosarului. După reevaluare
beneficiarul este notificat asupra rezultatului reevaluării.
Termenul de instrumentare a tuturor contestațiilor depuse este de maxim 5 zile de la expirarea
termenului maxim de depunere a contestațiilor, și poate fi prelungit.
În urma analizei pentru fiecare contestație, se întocmește Raportul asupra contestației care conține
Contestația însoțită de documentele depuse de solicitant. Raportul asupra contestației propune admiterea,
admiterea parțiala sau respingerea contestației si este întocmit de Comisia de Contestații, aprobat de
Reprezentantul legal al GAL Pe Mureș și pe Târnave. Raportul de contestație va avea o singura rezoluție:
admis sau respins. Daca soluția propusa in urma reevaluării proiectului contestat diferă de cea din Raportul
de evaluare a eligibilității, se vor întocmi fise de verificare refăcute.
Pentru evidenta contestațiilor depuse, GAL întocmește documentul „Contestații Raport de
Evaluare GAL privind Eligibilitatea Proiectelor”
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Situația centralizatoare a contestațiilor va fi însoțită de dosarul fiecărei contestații care va cuprinde:
a) contestația depusă.
b) raportul de instrumentare a contestației.
c) notificarea transmisă aplicatului.
d) fișele de verificare.
e) fișele de verificare refăcute.
f) documentele justificative elocvente pentru soluția propusă de expertul evaluator.
După întocmirea și publicarea raportului de contestație se notifică solicitanții prin documentul de
notificare.
Dacă pe parcursul desfășurării procesului de evaluare, precum şi de soluționare a contestațiilor se
constată greșeli de orice natură, GAL Pe Mureș și pe Târnave are obligația de a cerceta cauzele producerii
acestora, de a identifica persoanele culpabile şi de a dispune măsurile administrative corespunzătoare.

Soluționarea contestațiilor după selecția proiectelor

Contestațiile privind rezultatele selecției proiectelor ca urmare a aplicării procesului de selecție vor fi depuse
la sediul Grupului de Acțiune Locală în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării/publicării
rezultatelor selecției pe site-ul GAL www.gal-mt.ro.
Vor fi considerate contestații și analizate în baza prezentei proceduri doar acele solicitări care
contestă selecția proiectului depus.
Analiza contestațiilor privind eligibilitatea proiectelor se va face de către Comisia de contestații.
Termenul de instrumentare a tuturor contestațiilor depuse este de maxim 5 zile de la expirarea termenului
maxim de depunere a contestațiilor, şi poate fi prelungit.
Analizarea contestației si întocmirea raportului privind contestația vor fi efectuate Comisia de
Contestații.
In urma analizei pentru fiecare contestație, se întocmește Raportul asupra contestației care conține
Contestația însoțită de documentele depuse de solicitant. Raportul asupra contestației propune admiterea,
admiterea parțială sau respingerea contestației si este aprobat de reprezentantul legal GAL. Dacă soluția
propusa în urma reevaluării proiectului contestat diferă de cea din Raportul de selecție, se vor întocmi fise
de verificare refăcute.
Pentru evidenta contestațiilor depuse, GAL întocmește documentul EXCEL „Contestații Raport de
Selecție GAL”
Situația centralizatoare a contestațiilor va fi însoțită de dosarul fiecărei contestații care va cuprinde:
a) contestația depusă.
b) raportul de instrumentare a contestației.
c) notificarea transmisă aplicatului.
d) fișele de verificare.
e) fișele de verificare refăcute.
f) documentele justificative elocvente pentru soluția propusă de Comisia de Contestații.
După întocmirea si publicarea raportului de contestație se notifică solicitanții prin documentul de
notificare ( document propriu GAL Pe Mureș și pe Târnave).
Dacă pe parcursul desfășurării procesului de evaluare, precum și de soluționare a contestațiilor se
constată greșeli de orice natură, GAL Pe Mureș și pe Târnave are obligația de a cerceta cauzele producerii
acestora, de a identifica persoanele culpabile și de a dispune măsurile administrative corespunzătoare.
Daca în urma contestațiilor intervin modificări în Raportul de Selecție, se va întocmi un nou Raport
de Selecție cu datele modificate si definitive.
După apariția pe site-ul GAL a Raportului de Soluționare a Contestațiilor și a Raportului de Selecție
Definitiv (rectificat) nu se admit CONTESTAȚII.
Termenele privind procedura de verificare a eligibilității, selecției precum si perioadele
contestațiilor, rezolvarea contestațiilor, publicarea Rapoartelor de Evaluare si Rapoartelor de Selecție se
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hotărăsc si se publică de către GAL Pe Mureș și pe Târnave în anunțul de deschidere a sesiunii de depunere
a proiectelor, separat pentru fiecare sesiune.

CRITERIILE DE SELECȚIE CU PUNCTAJELE AFERENTE
PUNCTAJUL MINIM PENTRU SELECTAREA UNUI PROIECT: punctajul minim pe care trebuie să-l obțină un

proiect pentru a fi finanțat, este de 15 de puncte.

CRITERII DE SELECȚIE
Nr.
crt.
1.

2.

3.

4.

5.

Criteriul de selecție
Proiecte realizate în parteneriat;
(Parteriat între 2 sau mai multe
UAT / Parteneriat cu o organizație
educațională/
învatamant/
Parteneriat cu ONG)
Proiecte cu impact micro-regional:
- Beneficiarii
proiectului
provin din mai mult de 1
localitate

Punctaj
conform
ghidului
solicitantului
5 puncte

5 puncte

Crearea de noi locuri de muncă cu
normă întreagă:
- Proiectul crează mai mult
decat un loc
de muncă cu norma întreagă
(25 puncte)
- Proiectul crează un loc de
muncă cu normă intreagă (10
puncte)
Solicitanții care nu au primit
anterior sprijin comunitar pentru
o investiție similară;

Maxim 25

Proiecte care includ acțiuni ce
contribuie
la
îmbunătățirea
mediului înconjurător
(se acordă punctaj pentru
proiectele care prevăd investiții
sau dotări care contribuie la
îmbunătățirea
factorilor
de
mediu,
reducerea
noxelor,

10 puncte

5 puncte

Punctaj GAL
Pe Mureș și
pe Târnave

Verificare
Se verifică existența unui acord
de parteneriat încheiat

Se
verifică
descrierea
proiectului din studiul de
fezabilitate
secțiunea
informații generale privind
proiectul/situația existenta și
necesitatea
realizării
proiectului
Se verifică cererea de finanțare
secțiunea Indicatori specifici
SDL

Se verifică secțiunea C din
Cererea de Finanțare și baza de
date GAL privind proiectele
finanțate în exercițiul anterior
Se
verifică
descrierea
proiectului din studiul de
fezabilitate
secțiunea
informații generale privind
proiectul/situația existenta și
necesitatea
realizării
proiectului și descrierea din
punct de vedere tehnic,
constructiv a investiției
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6.

7.

diminuarea efectelor potențialelor
calamități naturale, etc.)
Proiecte ce includ acțiuni pentru
conservarea
și
gestiunea
peisajului cultural.
(se acordă punctaj pentru
proiectele care prin acțiunile și
intervențiile propuse păstrează
sau readuc în actualitate specificul
local, ex. elemente arhitecturale
tradiționale, elemente decorative
tradiționale,
materiale
tradiționale folosite, modalități
de amplasare, etc. )
Proiecte care includ acțiuni
inovative (care nu au existat în
comunitate);

15 puncte

Se
verifică
descrierea
proiectului din studiul de
fezabilitate
secțiunea
informații generale privind
proiectul/situația existenta și
necesitatea
realizării
proiectului și descrierea din
punct de vedere tehnic,
constructiv a investiției

10 puncte

Se
verifică
descrierea
proiectului din studiul de
fezabilitate
secțiunea
informații generale privind
proiectul/situația existenta și
necesitatea
realizării
proiectului și descrierea din
punct de vedere tehnic,
constructiv a investiției
Se
verifică
descrierea
proiectului din studiul de
fezabilitate
secțiunea
informații generale privind
proiectul/situația existenta și
necesitatea
realizării
proiectului și descrierea din
punct de vedere tehnic,
constructiv a investiției
Se
verifică
descrierea
proiectului din studiul de
fezabilitate
secțiunea
informații generale privind
proiectul/situația existenta și
necesitatea
realizării
proiectului și descrierea din
punct de vedere tehnic,
constructiv a investiției

8.

Investiții/acțiuni care favorizează
dezvoltarea mediului economic
(investiția
aduce
beneficii
producătorilor locali, fermieri,
agenților economici locali)

10 puncte

9.

Investițiile de care beneficiază
comunități marginalizate și
grupuri vulnerabile

15 puncte

CRITERIILE DE DEPARTAJARE PROIECTELOR CU PUNCTAJ EGAL:
Selecția proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecție, în limita fondului
disponibil anunțat în apelul de selecție al sesiunii. În cazul proiectelor cu același punctaj, departajarea
acestora se face, astfel:

Nr. Crt.

Criteriu
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CD1

În funcție de numărul beneficiari

CS 2 și descrierea din
studiul de fezabilitate

CD2

În funcție de numărul de locuri de munca create

CS 3

DATA ȘI MODUL DE ANUNȚARE A REZULTATELOR PROCESULUI DE SELECȚIE (notificarea solicitanților,
publicarea raportului de selecție)
Anunțarea rezultatelor se va face prin notificarea în scris a solicitanților și publicarea raportului
de selecție pe site-ul GAL în maxim 60 de zile de la închiderea sesiunii apelului de selecție.
GAL-MT va transmite solicitanților notificări asupra rezultatului evaluării și selecției; transmiterea
se realizează cu confirmare de primire sau va fi predată personal-cu semnătura de primire din
partea reprezentantului legal al potențialului beneficiar. Notificările transmise solicitanților vor
conține motivele pentru care proiectele nu au fost eligibile și/sau selectate – se vor menționa
criteriilor de eligibilitate care nu au fost îndeplinite sau punctajul obținut pentru fiecare criteriu de
selecție, precum și perioada de depunere și soluționare a contestațiilor.
DATE DE CONTACT ALE GAL PENTRU INFORMAȚII DETALIATE/SUPLIMENTARE:

Detalii referitoare la accesarea, derularea măsurii precum și informații referitoare la derulare sesiunii se
pot obține la sediul Gal ”Pe Mureș și pe Târnave” din Comuna Noșlac, str. Principală nr. 78, Județul Alba,
zilnic (de luni – vineri) între orele 08:00-14:00, Tel./ fax. 0258 889121, mobil 0722682365, e-mail:
galpemures@yahoo.com.

ALTE INFORMAȚII RELEVANTE:

Beneficiarul va depune la secretariatul GAL-MT declarația pe propria răspundere prin care se angajează să
transmită către GAL-MT toate documentele pe care acesta le încheie cu AFIR (Copie la Contractul de finanțare
cu AFIR; Copia la Modificări /acte adiționale ale contractului/deciziei de finanțare cu AFIR, Copie la notificările
de plată aferente proiectului ce vor fi emise de AFIR către beneficiar). De asemenea, pe durata de valabilitate
și monitorizare a contractului de finanțare, beneficiarul va furniza către GAL-MT orice document sau
informație în măsură să ajute la colectarea datelor referitoare la indicatorii de monitorizare aferenți
proiectului și va accepta vizite pe teren din partea personalului GAL-MT, daca este cazul.

Versiunea pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii 19.2/6B este disponibilă la sediul Gal ”Pe
Mureș și pe Târnave” din Comuna Noșlac, str. Principală nr. 78, Județul Alba, și poate fi consultată zilnic (de luni
– vineri) între orele 08:00-14:00
Grupul de Acțiune Locală ”PE MUREȘ ȘI PE TÂRNAVE”
Reprezentant legal,
Viorica VÎLCEA
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