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Evaluarea și selecția dosarelor cererilor de finanțare depuse în cadrul apelului nr 1/C2/P6 DI6B/1/2017
lansat la nivelul GAL Ținutul Bârsei

1. Completarea și depunerea dosarului cererii de finanțare
Solicitanții au la dispoziție Ghidul Solicitantului aferent fiecărei măsuri din cadrul SDL. Acest document
poate fi accesat la adresa www.tinutulbarsei.ro sau poate fi consultat în format tipărit la sediul GAL
Ținutul Bârsei din comuna Hălchiu, Calea Feldioarei nr 1. Ghidul Solicitantului este însoțit de formularele
specifice fiecărei măsuri (Cerere de Finanțare, formular tip pentru bugetul și devizele proiectului,
modele de declarații, modele orientative pentru Planul de Afaceri, etc.) De asemenea, solicitanții au la
dispoziție Manualul de procedură pentru evaluare si selecție precum și procedura detaliată (împreună
cu formularele aferente) pe baza cărora va fi evaluată o eventuală propunere de proiect.
Pe baza documentelor disponibile (Ghidul solicitantului, formulare tipizate, procedură de evaluare și
selecție) solicitantul completează formularul cererii de finanțare și anexele administrative și tehnice
specifice măsurii pentru care solicită finanțare.
Solicitantul poate apela, dacă dorește, la consultanți pentru întocmirea documentației tehnice și
completarea Cererii de finanțare.
În cadrul procesului de elaborare a cererii de finanțare solicitantul poate solicita informații
suplimentare / clarificări de la personalul GAL, conform specificațiilor menționate în cadrul apelurilor
de selecție.
Completarea Cererii de Finanțare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform modelului standard.
Modificarea modelului standard (eliminarea, renumerotarea secțiunilor, anexarea documentelor
suport în altă ordine decât cea specificată etc.) poate conduce la respingerea Dosarului Cererii de
Finanțare pe motiv de neconformitate administrativă.
Cererea de Finanțare trebuie redactată pe calculator, în limba română. Nu sunt acceptate Cereri de
Finanțare completate de mână. Cererea de Finanțare trebuie completată într‐un mod clar și coerent
pentru a înlesni procesul de evaluare a acesteia.
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După finalizarea completării documentelor solicitate, cererea de finanțare împreună cu documentele
tehnice și administrative sunt îndosariate și constituie „dosarul cererii de finanțare”. Acesta se depune
de către solicitant în 3 (trei) exemplare pe suport de hârtie – 1 original si două copii și 1 exemplare în
copie electronică (prin scanare). Formatul electronic va conține: Cererea de finanțare însoțită de
documentația justificativă (după caz Planul de afaceri, Proiectul tehnic, inclusiv partea economică a
studiului de fezabilitate/memoriului justificativ care vor fi folosite la verificarea bugetului indicativ, a
Planului financiar și a viabilității proiectului, etc.) Copia electronica trebuie să conțină toate
documentele incluse în dosarul cererii de finanțare. Dosarul cererii de finanțare se depune la sediul GAL
Ținutul Bârsei conform dispozițiilor din cadrul Ghidului Solicitantului și apelurilor de selecție. Proiectul
se depune înaintea termenului limită stipulat în fiecare apel de selecție. Solicitantul se va asigura că
dosarul cererii de finanțare este complet la momentul depunerii.
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În acest sens, se vor furniza numai informațiile necesare și relevante, care vor preciza modul în care
va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia și în ce măsura
proiectul contribuie la realizarea obiectivelor programului.
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Depunerea proiectelor se realizează în intervalul menționat în cadrul apelului de proiect.

2. Primirea, înregistrarea și verificarea dosarului cererii de finanțare
2.1. Primirea dosarului cererii de finanțare
Solicitantul depune proiectul la GAL Ținutul Bârsei, sub forma unui dosar al cererii de finanțare în 3
exemplare (un original și două copii) precum și o copie electronică (CD/DVD). Depunerea se realizează
la sediul GAL Ținutul Bârsei (Comuna Hălchiu, Calea Feldioarei nr 1) în condițiile detaliate în Ghidul
Solicitantului și apelul de selecție. Fiecare exemplar din dosarul cererii de finanțare va fi legat, paginat
și opisat, cu toate paginile numerotate manual în ordine de la 1 la „n” în partea dreaptă sus a fiecărui
document, unde „n” este numărul total al paginilor din dosarul complet, inclusiv documentele anexate,
astfel încât să nu permită detașarea și/sau înlocuirea documentelor. Opisul va fi numerotat cu pagina
0. Fiecare pagină va purta ștampila solicitantului și semnătura reprezentantului legal.
Copia electronică a dosarului cererii de finanțare se realizează prin scanarea tuturor documentelor
atașate dosarului Cererii de Finanțare. În cadrul copiei electronice, documentele din cadrul dosarului
cererii de finanțare vor fi salvate ca fișiere distincte cu denumirea conformă listei documentelor
(secțiunea specifică E din Cererea de Finanțare). Scanarea se va efectua după finalizarea dosarului
înainte de a fi legat, cu o rezoluție de scanare maximă de 300 dpi (recomandat 150 dpi) în fișiere format
.pdf. Denumirea fișierelor nu trebuie să conțină caractere precum “~ " # % & * : < > ? / \ { | }”, nu trebuie
să conțină două puncte succesive “..”. Numărul maxim de caractere ale denumirii unui fișier nu trebuie
să fie mai mare de 128, iar numărul maxim de caractere ale denumirii unui director de pe CD/DVD nu
trebuie să fie mai mare de 128 de caractere. Piesele desenate care depășesc formatul A3, se pot atașa
salvate direct în format .pdf.
Solicitantul trebuie să depună Cererea de Finanțare împreună cu toate anexele completate, în trei
exemplare (1 original și 2 copii). Exemplarele vor fi marcate clar, pe copertă, în partea superioară
dreaptă, cu „ORIGINAL”, respectiv „COPIE”. Solicitantul trebuie să se asigure că rămâne în posesia unui
exemplar complet al Dosarului Cererii de Finanțare, în afara celor trei exemplare (1 original și 2 copii)
pe care le depune.
Angajatul GAL Ținutul Bârsei preia cele 3 exemplare ale dosarului cererii de finanțare și atribuie un
număr de intrare din registrul de intrări / ieșiri existent la nivelul GAL.
Numărul atribuit se înscrie pe exemplarul nr 1 (original) al dosarului cererii de finanțare precum și pe
exemplarul care rămâne în posesia solicitantului.
În cazul în care solicitantul nu acceptă să depună și documentele originale, acestea vor fi verificate de
expertul GAL ȚINUTUL BÂRSEI la finalizarea verificării conformității, în prezența solicitantului.
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Verificarea se face pe baza principiului “4 ochi” ‐ Angajații GAL Ținutul Bârsei vor completa “Fișa de
evaluare și selecție” –aferentă fiecărei măsuri. Metodologia de verificare este măsurii este descrisă în
detaliu în cadrul formularului. Toate verificările efectuate de către angajații GAL vor respecta principiul
de verificare „4 ochi”, respectiv vor fi realizate de către minimum 2 angajați cu atribuții în acest sens
stabilite prin Fișa Postului– un angajat care completează și un angajat care verifică
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2.2. Verificarea conformității dosarului cererii de finanțare
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După înregistrare, documentația primită de la solicitant este transmisă șefului ierarhic (directorul
executiv), care o repartizează pentru verificarea conformității personalului GAL Ținutul Bârsei cu astfel
de atribuții.
Angajatul GAL Ținutul Bârsei căruia i s‐a atribuit evaluarea dosarului cererii de finanțare înregistrează
cererea de finanțare în Registrul de intrare pentru Cereri de Finanțare.
Numărul de înregistrare reprezintă un cod a cărui semnificație este următoarea
Codul apelului de selecție
x x
y
y
w
w
a a a a
z
z
Număr Numărul
Numărul apelului Anul lansării Numărul de ordine al
apel
măsurii din lansat
pentru apelului de cererii de finanțare
(se acordă în ordinea
lansat SDL, alcătuit măsura
selecție
depunerii dosarelor
dintr‐o litera respectiva
cererii de finanțare în
(A, B sau C) și
cadrul unui apel de
o cifra (1, 2, 3
selecție
sau 4)
Numărul dosarului cererii de finanțare va fi utilizat pe toată durata procesului de evaluare și selecție în
cadrul GAL Ținutul Bârsei.
Verificarea conformității se efectuează in termen de maxim 3 zile lucrătoare de la depunerea dosarului
cererii de finanțare.
Controlul conformității constă în verificarea dosarului cererii de finanțare: dacă este corect completată,
prezentată pe suport de hârtie și în format electronic și dacă anexele tehnice și administrative solicitate
prin Ghidul Solicitantului și apelul de selecție sunt prezentate în trei exemplare : un original și 2 copii.
Angajatul GAL care verifică conformitatea va verifica pe CD/DVD formatul electronic al documentelor
atașate: Cererea de finanțare, inclusiv documentația atașată acesteia (partea economică a planului de
afaceri/ studiului de fezabilitate/memoriului justificativ și proiectului tehnic) și copia electronică a
dosarului cererii de finanțare.
Se verifica dacă fiecare exemplar din Cererea de finanțare a fost legat, paginat și opisat, cu toate
paginile numerotate manual în ordine de la 1 la n în partea dreaptă sus a fiecărei pagini, unde ,,n”
reprezintă numărul total al paginilor din dosarul complet, inclusiv din documentele anexate, astfel încât
să nu permită detașarea și/sau înlocuirea documentelor.
Se verifică dacă exemplarul original are înscris pe copertă, în partea dreaptă –sus, mențiunea
„ORIGINAL”. Expertul evaluator verifică dacă fiecare pagină este semnată și ștampilată. Se verifică dacă
exemplarele copie au înscris pe copertă, în partea superioară dreaptă, mențiunea „COPIE” .
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Verificarea codului unic de înregistrare ‐ Toți solicitanții care depun proiecte în cadrul PNDR trebuie să
fie înregistrați în Registrul unic de identitate (RUI) gestionat de APIA
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Verificarea conformității se face pe baza metodologiei de evaluare și selecție specifică fiecărei măsuri
din cadrul SDL Ținutul Bârsei

Grupul de Acțiune Locală
ȚINUTUL BÂRSEI

Expertul tehnic GAL verifică în Cererea de finanțare dacă solicitantul a completat câmpul aferent
Codului unic de identificare
În cazul în care expertul verificator descoperă o eroare de formă, proiectul nu este considerat
neconform.
Erorile de formă sunt erorile făcute de către solicitant în completarea Cererii de Finanțare care sunt
descoperite de experții verificatori ai Asociației ȚINUTUL BÂRSEI dar care, cu ocazia verificării
conformității, pot fi corectate de către aceștia din urmă pe baza unor dovezi/ informații prezentate
explicit în documentele anexate Cererii de Finanțare. Necompletarea unui câmp din cererea de
finanțare nu este considerată eroare de formă
În cazul în care expertul tehnic va descoperi erori de formă în completarea cererii de finanțare de către
solicitant, va aplica următoarea procedură :

Taie cu o linie orizontală informația greșită și scrie alăturat informația corectă

Semnează în dreptul modificării și o datează
Medierea ‐ dacă există divergențe între experți verificatori, acestea sunt mediate/rezolvate de șeful
ierarhic superior.
Acesta va tăia cu o linie orizontala decizia privind conformitatea cererii de finanțare cu care nu este
de acord, semnează si scrie data când s‐a efectuat verificarea. Pentru precizări privind decizia sa, va
completa secțiunea ”Observații” din Fisa de evaluare și selecție, modulul conformitate.
După finalizarea conformității, solicitantul este invitat la sediul GAL Ținutul Bârsei pentru a fi înștiințat
dacă Cererea de Finanțare este conformă sau să i se explice cauzele neconformității
În cazul în care solicitantul nu a depus și documentele originale, acestea vor fi verificate de expertul
GAL ȚINUTUL BÂRSEI la finalizarea verificării conformității, în prezența solicitantului.
Fiecare document original care rămâne în posesia solicitantului este verificat de expertul GAL Ținutul
Bârsei care certifică prin semnătura conformitatea documentului din dosarul cererii de finanțare cu
documentul original.
Solicitantul are obligația de a lua la cunoștință prin semnătură fișa de verificare a conformității. În cazul
în care solicitantul refuză să semneze Fișa de verificare a conformității, expertul completează în dreptul
reprezentantului legal ,,refuză să semneze”, semnează și înscrie data respectivă.
Aceeași Cerere de Finanțare poate fi declarată neconformă de maximum două ori pentru aceeași
licitație de proiecte.
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După verificare pot exista două variante:
 Cererea de Finanțare este declarată neconformă. În această situație, solicitantului i se
înmânează un exemplar din fișa de evaluare și selecție împreună cu exemplarul original și un
exemplar copie din dosarul cererii de finanțare. A doua copie a dosarului cererii de finanțare
și versiunea electronică vor rămâne la GAL Ținutul Bârsei pentru arhivare.
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Solicitantul care a renunțat, în cursul procesului de evaluare, la o Cerere de Finanțare conformă, nu o
mai poate re‐depune în aceeași sesiune.
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Cererea de Finanțare este declarată conformă. În această situație se trece la următoarea etapă
de verificare.

2.3. Verificarea eligibilității cererii de finanțare
Verificarea criteriilor de eligibilitate se efectuează de către GAL ȚINUTUL BÂRSEI pentru toate cererile
de finanțare care au fost declarate conforme.
Verificarea eligibilității tehnice și financiare constă în:
 verificarea eligibilității solicitantului;
 verificarea criteriilor de eligibilitate și selecție;
 verificarea bugetului indicativ al proiectului;
 verificarea documentelor tehnice și administrative incluse în dosarul cererii de finanțare.
Asociația ȚINUTUL BÂRSEI își rezervă dreptul de a cere documente sau informații suplimentare, dacă
pe parcursul verificărilor și implementării proiectului se constată de către GAL Ținutul Bârsei că este
necesar.
În cazul în care documentele tehnice și administrative din dosarul Cererii de Finanțare nu sunt în
conformitate cu forma cerută în Ghidul Solicitantului respectiv apelul de selecție, Cererea de Finanțare
va fi declarată neeligibilă.
Verificarea eligibilității se realizează pe baza metodologiei detaliate incluse în Fisa de evaluare și selecție
elaborată de GAL Ținutul Bârsei pentru fiecare măsură inclusă în cadrul SDL Ținutul Bârsei.
Dacă în urma verificării eligibilității, experții GAL Ținutul Bârsei consideră că există încă aspecte care
necesită clarificări, aceștia pot solicita informații suplimentare.
Expertul completează Secțiunea „Solicitare de informații suplimentare” din cadrul Fișei de evaluare și
selecție în care se solicită informații și documente suplimentare (în doua exemplare și care se va
transmite la solicitant.
Solicitantul trebuie să trimită prin posta informațiile cerute în termen de 5 zile lucrătoare de la data
primirii formularului solicitării de informații suplimentare.
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Daca informațiile suplimentare primite conduc la necesitatea corectării bugetului indicativ, expertul va
notifica solicitantul asupra acestei situații cu rugămintea de a transmite bugetul rectificat conform
solicitării expertului evaluator. In situații excepționale, prin această notificare se pot solicita si alte
clarificări, a căror necesitate a apărut ulterior transmiterii răspunsului la informațiile suplimentare
solicitate inițial. In cazul unui refuz al solicitantului de a corecta bugetul, expertul va întocmi bugetul
indicativ corect, solicitantul având opțiunea de a contesta bugetul numai după notificare in urma
raportului Comitetului de Selecție;
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Informațiile suplimentare se solicita o singura dată de către GAL Ținutul Bârsei in cadrul etapei de
verificare a eligibilității. Pentru criteriile de selecție se pot solicita numai clarificări, nu si documente
suplimentare sau corectate. Informațiile nesolicitate transmise de solicitanți nu vor fi luate in
considerare;
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Nu sunt permise atât cheltuieli eligibile cât și cheltuieli neeligibile în cadrul cap. 4.1 Construcții și
instalații, fără a se detalia în devizele pe obiect lucrările corespunzătoare spațiilor/ instalațiilor ce se
vor executa. Pentru restul subcapitolelor de la cap. 4, se vor preciza care sunt echipamentele, utilajele
/ montajul care sunt neeligibile.
Verificarea bugetului constă în asigurarea că toate costurile propuse pentru finanțare sunt eligibile și
calculele sunt corecte. Lista cheltuielilor eligibile și neeligibile corespunzătoare fiecărei măsuri se
găsește în Fișa măsurii și în Ghidul solicitantului. Verificarea bugetului indicativ se efectuează conform
metodologiei de aplicat pentru verificarea criteriilor de eligibilitate din cadrul Fisei de evaluare si
selecție aferentă fiecărei măsuri.
Pentru verificarea rezonabilității prețurilor expertul verifica prin comparare prețurile din devizele pe
obiect cu ofertele prezentate si sursa de preturi folosita. Detalierea verificărilor este menționată în
procedurile specifice. Pentru situațiile in care valorile sunt nejustificate expertul va face analiza
acestora si poate reduce, cu informarea solicitantului, costurile respective.
Pentru categoriile de lucrări se accepta preturile prezentate de proiectant, cu condiția ca acesta să
declare baza (sursa) de prețuri din zona folosită purtând stampila si semnătura proiectantului.
În cazul în care se constata diferențe intre cei doi experți evaluatori acestea se mediază de către șeful
ierarhic superior. În toate situațiile de divergenta, soluția finala va fi data de către șeful ierarhic. Acesta
va tăia cu o linie orizontala decizia privind eligibilitatea cererii de finanțare cu care nu este de acord,
semnează si scrie data când s‐a făcut verificarea. Pentru precizări privind decizia sa, va completa la
rubrica Observații
Concluziile etapei de verificare a eligibilității vor fi incluse în secțiunea aferentă din cadrul fișei de
evaluare și selecție elaborată de GAL Ținutul Bârsei pentru fiecare măsură.
În urma verificării eligibilității pot exista două variante:
 Cererea de Finanțare este declarată neeligibilă. În această situație, solicitantului i se
înmânează un exemplar din fișa de evaluare și selecție împreună cu exemplarul original și un
exemplar copie din dosarul cererii de finanțare. A doua copie a dosarului cererii de finanțare
și versiunea electronică vor rămâne la GAL Ținutul Bârsei pentru arhivare.
 Cererea de Finanțare este declarată eligibilă. În această situație se trece la etapa de evaluare
a criteriile de selecție
2.4. Verificarea pe teren
Scopul vizitei pe teren este de a verifica datele și informațiile cuprinse în anexele tehnice și
administrative cu elementele existente pe amplasamentul propus. Expertul compară verificarea
anumitor criterii de eligibilitate pe baza documentelor (etapa verificării de birou) cu realitatea, pentru
a se asigura de corectitudinea răspunsurilor.
Verificarea pe teren se realizează în paralel cu sau după realizarea etapei de verificare a eligibilității.
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Solicitantul va transmite acordul pentru realizarea vizitei pe teren la ora și data propusă sau va
contacta expertul evaluator pentru a decide o nouă dată pentru realizarea verificării pe teren.
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Pentru realizarea vizitei pe teren, expertul GAL va notifica in scris solicitantul cu privire la data și ora
propusă pentru realizarea vizitei pe teren.
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Verificarea pe teren se realizează de către 2 experți din cadrul GAL Ținutul Bârsei. Verificarea pe teren
urmărește confirmarea datelor și informațiilor cuprinse în anexele tehnice. Experții GAL Ținutul Bârsei
vor realiza fotografii care vor fi atașate la fisa de evaluare și selecție.
În cazul în care în urma verificării pe teren există aspecte ce necesită clarificări, experții GAL Ținutul
Bârsei pot solicita informații suplimentare.
Expertul completează Secțiunea „Solicitare de informații suplimentare” din cadrul Fișei de evaluare și
selecție în care se solicită informații și documente suplimentare (în doua exemplare și care se va
transmite la solicitant.
Solicitantul trebuie să trimită prin posta informațiile cerute în termen de 5 zile lucrătoare de la data
primirii formularului solicitării de informații suplimentare.
Informațiile suplimentare se solicita o singura dată de către GAL Ținutul Bârsei in urma verificării pe
teren. Informațiile nesolicitate transmise de solicitanți nu vor fi luate in considerare;
Concluziile expertului GAL formulate în urma verificării informațiilor suplimentare furnizate de
solicitant vor fi incluse la rubrica Concluzii din cadrul secțiunii referitoare la vizita pe teren din cadrul
fisei de evaluare si selecție.
În urma acestor verificării pe teren, pot exista două situații:
 proiectul este neeligibil;
 proiectul este eligibil și va avea un punctaj.

2.5. Evaluarea criteriilor de selecție
Grupul de Acțiune Locală Ținutul Bârsei a stabilit, înaintea lansării sesiunii depunerii de proiecte,
sistemul de punctaj aferent criteriilor de selecție, precum si criteriile de departajare a cererilor de
finanțare cu punctaj egal.
În funcție de sistemul de punctaj stabilit, se efectuează evaluarea criteriilor de selecție pentru toate
Cererile de finanțare eligibile prin acordarea unui număr de puncte si se calculează scorul atribuit
fiecărui proiect.
Punctajul minim admis la finanțare pentru măsura C2/P6 DI6B este de 5 Puncte.

Proiectele care nu corespund obiectivelor și priorităților stabilite în Strategia de Dezvoltare Locală pe
baza căruia GAL Ținutul Bârsei a fost selectat nu vor fi selectate în vederea finanțării.
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Criteriile de selecție stabilite la nivelul măsurilor cuprinse în SDL vor fi evidențiate separat pentru
fiecare măsură în parte în cadrul Ghidului Solicitantului și a apelului de selecție. Suma maximă
acordată criteriilor de selecție nu trebuie să depășească 100 de puncte.
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Evaluarea criteriilor de selecție se face de către experții GAL Ținutul Bârsei care au efectuat evaluarea,
numai pentru cererile de finanțare declarate eligibile, pe baza Cererii de finanțare, inclusiv anexele
tehnice si administrative depuse de solicitant si după caz, a informațiilor suplimentare solicitate in
urma verificării documentare de birou si a verificării pe teren.
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Pentru proiectele declarate eligibile, angajații GAL Ținutul Bârsei vor completa secțiunea aferentă din
cadrul Fișei de evaluare și selecție. Aceasta trebuie să cuprindă toate criteriile de selecție ale măsurii
în care se încadrează proiectul stabilite la nivelul GAL și punctajul obținut.
Fișa de evaluare și selecție va fi datată și va fi semnată de cel puțin doi angajați GAL Ținutul Bârsei
implicați în procesul de evaluare și selecție a proiectelor. Toate verificările efectuate de către angajații
GAL vor respecta principiul de verificare “ 4 ochi”, respectiv vor fi semnate de către 2 angajați ‐ un
angajat care completează și un angajat care verifică. Toate fișele de verificare vor fi semnate numai
de către angajații GAL, chiar dacă pentru efectuarea verificărilor aceștia au beneficiat de consultanță
sau suport tehnic extern .
Termenul de completare a fisei de evaluare și selecție este de maxim 30 de zile lucrătoare.

2.6. Notificarea solicitanților
După evaluarea proiectului, echipa de evaluare va completa Raportul de evaluare pentru apelul de
selecție. Raportul de evaluare conține:
 Lista cererilor de finanțare eligibile și propuse pentru finanțare;
 Lista cererilor de finanțare eligibile care nu vor fi propuse pentru finanțare
 Lista cererilor de finanțare neeligibile;
 Lista cererilor de finanțare retrase.

Raportul de Evaluare se întocmește de un expert pentru fiecare sesiune de depunere de proiecte, se
verifică și se aprobă de directorul general al GAL.
Raportul de evaluare este avizat și aprobat de directorul general al GAL și se publică pe site‐ul
GALȚINUTUL BÂRSEI și se afișează la sediul GAL ȚINUTUL BÂRSEI.
În baza Raportului de evaluare publicat, GAL notifică solicitanții cu privire la rezultatul evaluării
proiectului. Notificarea se realizează prin transmiterea pe adresa de email furnizată în cadrul cererii
de finanțare. În lipsa unei adrese de email, notificarea se transmite prin poștă cu confirmare de
primire. Notificarea va include informații cu privire la statutul proiectului în urma evaluării, și
modalitatea de depunere a contestațiilor de către aplicații nemulțumiți de rezultatul evaluării.
În cazul în care un proiect este declarat neeligibil vor fi indicate criteriile de eligibilitate care nu au fost
îndeplinite precum și cauzele care au condus la neeligibilitatea proiectului.
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2.7. Soluționarea contestațiilor
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Notificarea Cererilor de Finanțare Eligibile/ Neeligibile
Solicitanții ale căror Cereri de Finanțare au fost declarate eligibile/ neeligibile, vor fi notificați de către
expertul GAL care a instrumentat cererea de finanțare respectiva (decizia finala privind evaluarea),
prin intermediul documentului Notificarea cererilor de finanțare eligibile/ neeligibile. Notificarea se
atașează la dosarul administrativ al cererii de finanțare.
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După definitivarea punctajelor pentru fiecare CF, rezultatele se publică pe site‐ul GAL și se comunică
(de regulă prin mijloace electronice) către fiecare solicitant. Aceștia vor avea la dispoziție un termen
de 5 zile lucrătoare (dar nu mai mult de 10 zile calendaristice de la publicarea pe site) pentru
depunerea eventualelor contestații la sediul GAL.
În situația în care există contestații, la nivelul GAL Ținutul Bârsei se va constitui o echipă de 2 experți
care va verifica validitatea contestației. Experții care verifică Cererea de Finanțare în etapa de
contestație trebuie să fie diferiți de experții care au asigurat verificarea inițială. Rezultatele verificării
inițiale și ale verificării contestației vor fi supuse atenției unei Comisii de Soluționare a Contestațiilor.
Această comisie este alcătuită din 5 membri ai parteneriatului GAL și funcționează pe principiul
”Dublului cvorum”. Rolul principal al comisiei este de a analiza contestațiile depuse și de a da o soluție
definitivă asupra contestațiilor depuse.
Tabel cu componența Comisiei de Soluționare a Contestațiilor
Parteneri Publici %
Partener
Funcția în CSC
Comuna Feldioara
Membru titular
Comuna Hăghig
Membru titular
Comuna Dumbrăvița
Membru supleant
Comuna Cristian
Membru supleant
Parteneri privați %
Partener
Funcția în CSC
GDD Sound
Membru titular
Cojocariu Silviu ÎI
Membru titular
Cățean Trade SRL
Membru supleant
Gelmar Prod SRL
Membru supleant
Societate Civilă %
Partener
Funcția în CSC
Asociația RAMHA
Membru titular
Asociația Pro Hăghig
Membru supleant

Tip / Observații

Tip / Observații

Tip / Observații

După analizarea contestațiilor, Comisia de Soluționare a Contestațiilor elaborează un raport care
detaliază punctajele finale pentru fiecare Cererea de Finanțare pentru care a fost depusă o
contestație. Soluțiile se comunică (de regulă prin posta electronică cu confirmare de primire)
solicitanților care au depus contestații
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Vor fi considerate contestații și 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 sau punctajul obținut.
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Contestațiile privind rezultatele evaluării proiectelor privind eligibilitatea rezultate ca urmare a
aplicării procesului de evaluare vor fi depuse în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea
notificării/postarea pe site‐ul GAL a Raportului de Evaluare, la sediul Grupului de Acțiune Locală
responsabil de primirea proiectului.
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Analiza contestațiilor privind eligibilitatea proiectelor se va face de către expertul GAL, care predă
cazul spre rezolvare la Comisia de Soluționare a Contestațiilor.
Termenul de instrumentare a tuturor contestațiilor depuse pentru o măsură este de maxim 10 zile
lucrătoare de la expirarea termenului maxim de depunere a contestațiilor și poate fi prelungit dacă la
nivelul GAL Ținutul Bârsei se analizează contestațiile depuse pe două sau mai multe măsuri, daca
numărul contestațiilor depuse este foarte mare, sau daca perioada de analiza a contestațiilor se
suprapune cu sesiuni de evaluare și selecție.
Analizarea contestației si întocmirea raportului privind contestația vor fi efectuate de Comisia de
Soluționare a Contestațiilor.
In urma analizei pentru fiecare contestație, se întocmește Raportul asupra contestației care conține
Contestația însoțita de documentele depuse de solicitant. Raportul asupra contestației propune
admitere sau respingerea contestației si este întocmit de experții evaluatori care au analizat
contestația, este avizat de Directorul General al GAL si aprobat de Președintele Comisiei de Soluționare
a Contestațiilor. Raportul de contestație are o singura rezoluție: admis sau respins. Daca soluția
propusa in urma reevaluării proiectului contestat diferă de cea din Raportul de Evaluare, se va
modifica fisa de evaluare si selecție completată pentru proiectul respectiv.
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) fișa de evaluare și selecție;
e) fișa de evaluare și selecție refăcută;
f) documentele justificative elocvente pentru soluția propusă de expertul evaluator.
După întocmirea și publicarea raportului Comisiei de Soluționare a contestației de către GAL se notifică
solicitanții. Dacă pe parcursul desfășurării procesului de evaluare, precum și de soluționare a
contestațiilor se constată greșeli de orice natură, GAL are obligația de a cerceta cauzele producerii
acestora, de a identifica persoanele culpabile și de a dispune măsurile administrative corespunzătoare

2.8. Dispoziții generale referitoare la procesul de evaluare
Toate etapele procesului de evaluare si selecție vor fi documentate în cadrul Registrului de Intrări
pentru Cereri de Finanțare. Astfel, registrul va putea furniza informații sintetice cu privire la situația
tuturor cererilor de finanțare care au fost depuse la GAL Ținutul Bârsei.
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Fiecare persoană implicată în procesul de evaluare și selecție a proiectelor de la nivelul GAL
(evaluatori, membrii Comitetului de Selecție și membrii Comisiei de soluționare a contestațiilor) are
obligația de a respecta prevederile OUG nr. 66/2011, cu modificările și completările ulterioare, privind
evitarea conflictului de interese și prevederile Cap. XII al SDL – ”Descrierea mecanismelor de evitare a
posibilelor conflicte de interese conform legislației naționale”. În acest sens, premergător procesului
de evaluare și selecție, persoanele implicate de la nivelul GAL (inclusiv experții cooptați, în cazul
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Toate verificările efectuate de către evaluatori vor respecta principiul de verificare “4 ochi”, respectiv
vor fi semnate de către doi experți angajați în cadrul GAL.
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externalizării serviciilor de evaluare) vor completa o declarație pe proprie răspundere privind evitarea
conflictului de interese, care să conțină minim aspectele precizate în cadrul Ghidului de implementare.

Comunicarea GAL Ținutul Bârsei cu solicitanții se realizează cu precădere prin email, pe adresa de
contact furnizată în cadrul Cererii de Finanțare.
În lipsa unei adrese de email, comunicarea se realizează prin poștă cu confirmare de primire.
Raportul de evaluare se elaborează în termen de maxim 45 de zile lucrătoare de la închiderea apelului
de selecție (data limită de primirea a cererilor de finanțare). Termenul poate fi prelungit dacă pe
parcursul procesului de evaluare se constată că există un număr foarte mare de dosare ce parcurg
procedura de evaluare sau există proceduri de evaluare simultane aferente mai multor apeluri de
selecție.
Componența și rolul Comitetului de Selecție a Proiectelor și a Comisiei de Soluționare a Contestațiilor
sunt disponibile în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului Ținutul Bârsei disponibilă pe
site‐ul www.tinutulbarsei.ro .

3. Selecția proiectelor
După soluționarea contestațiilor, echipa de experți care a realizat evaluarea propune spre aprobare
Comitetului de Selecție lista cu proiectele conforme, lista cu proiectele eligibile, lista cu proiectele
propuse pentru finanțare și lista cu proiectele eligibile dar care nu vor fi finanțate.
Comitetul de Selecție se întrunește și supune la vot listele menționate anterior. Comitetul de selecție
funcționează după regula ”dublului cvorum”. Deciziile Comitetului de Selecție se adoptă cu
majoritatea simplă a membrilor prezenți.
Proiectele eligibile se transmit la Comitetul de Selecție a Proiectelor. Comitetul de Selecție a
Proiectelor evaluează și verifică Fișa de Evaluare și Selecție pentru fiecare proiect declarat eligibil.
Proiectele care nu corespund obiectivelor și priorităților stabilite în SDL nu vor fi selectate în vederea
finanțării. Se certifică punctajul obținut de fiecare cerere de finanțare prin verificarea îndeplinirii
criteriilor pentru care au fost acordate puncte.
Comitetul de Selecția a Proiectelor acordă punctajul prin majoritate simplă de voturi sau în caz de
egalitate prin departajare, care se face prin decizia președintelui Comitetului de Selecție a Proiectelor.
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Comitetul de selecție a proiectelor întocmește Procesul verbal de Selecție, care conține următoarele
date: data, locația, componenta (menționând numele, prenumele, nr, și % sectorial al comitetului),
date de identificare a proiectului supus selecției, punctaje acordate la criterii. Se poate aplica și formă
tabelară. Procesul verbal se semnează de președintele Comitetului de Selecție
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Tabel cu componența Comitetului de Selecție
Parteneri Publici %
Partener
Funcția în CS
Tip / Observații
Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Membru titular
Brașov
Comuna Hălchiu
Membru titular
Comuna Hărman
Membru titular
Comuna Vâlcele
Membru supleant
Comuna Vulcan
Membru supleant
Comuna Sânpetru
Membru supleant
Parteneri privați %
Partener
Funcția în CS
Tip / Observații
TG Prodag SRL
Membru titular
Necula S Iulian ÎI
Membru titular
Plametco SRL
Membru supleant
Velican Minodora Carmen ÎI
Membru supleant
Societate Civilă %
Partener
Funcția în CS
Tip / Observații
Asociația Producătorilor de Produse Traditionale
Membru titular
Fundația Carpați
Membru titular
Asociația Romii Împreună
Membru supleant
Liga pentru Dezvoltarea Comunității
Membru supleant
După aprobarea de către Comitetul de Selecție, rezultatele finale ale apelului de proiecte se publică
pe site și se comunică fiecărui solicitant, de regulă prin poșta electronică.
Selecția proiectelor se face prin respectarea transparenței procesului de selecție al proiectelor
aplicând regula de dublu cvorum pentru validarea rezultatelor procesului de selecție efectuat de
Comitetul de Selecție.
Ca observator la procesul de selecție participă reprezentatul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării
Rurale din cadrul Compartimentului de Dezvoltare Rurală Județean invitat să ia parte la lucrările
fiecărui Comitet de Selecție.
Selecția proiectelor pentru măsurile cărora li se aplică procedura de selecție, se realizează în euro.
Valoarea totală a finanțărilor pe sesiune și pe măsuri se anunță în apelul de selecție a proiectelor.
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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.
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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.
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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 / proiectelor eligibile care au îndeplinit
punctajul minim, pentru măsurile care prevăd acest lucru și procedează astfel:
• Pentru cererile de finanțare selecția se face în ordinea descrescătoare a punctajului de
selecție, în cadrul sumei alocate aferente fiecărei măsuri.
• În cazul cererilor de finanțare cu același punctaj, departajarea acestora se face conform
Metodologiei GAL descrise în ghidul solicitantului
După parcurgerea procedurii de selecție si după caz, a celei de departajare, Comitetul de Selecție
elaborează Raportul Final de Selecție aprobat de Președintele Comitetului de Selecție care conține:
• Lista cererilor de finanțare selectate pentru finanțare;
• Lista cererilor de finanțare nefinanțate (Proiecte eligibile fără finanțare, Proiecte care nu au
îndeplinit punctajul minim (dacă este cazul);
• Lista cererilor de finanțare neeligibile;
• Lista cererilor de finanțare retrase.
În ziua publicării Raportului de Selecție, GAL notifică solicitanții despre rezultatul selecției privind
rezultatele procesului de selecție.
După notificarea solicitanților, GAL Ținutul Bârsei întreprinde etapele procedurale necesare pentru
contractarea proiectelor aprobate.
Raportul de selecție se elaborează în termen de maxim 45 de zile lucrătoare de la publicarea raportului
de evaluare. Termenul poate fi prelungit dacă pe parcursul procesului de selecție se constată dificultăți
în organizarea întâlnirilor Comitetului de Selectare a Proiectelor.

4. Situația criteriilor de eligibilitate și selecție

Solicitantul trebuie să se
angajeze să asigure
întreținerea/mentenanța
investiției pe o perioadă
de minim 5 ani de la
ultima plată

Ce verifică evaluatorii?
Încadrarea solicitantului în categoriile
de beneficiari eligibili, respectiv ”

Entități publice sau private
acreditate ca furnizori de servicii
sociale”

Proprietatea / valabilitatea dreptului
de proprietate / administrare asupra
bunurilor imobile unde sunt propuse
investiții prin intermediul proiectului
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Solicitantul trebuie să se
încadreze în categoria
beneficiarilor eligibili

Documente și informații verificate
Documente statutare / de înființare ale
solicitantului
Documente de acreditare ca furnizor de
servicii sociale
Cod Unic de Înregistrare / Certificat de
Înregistrare Fiscale
Alte documente relevante anexate
dosarului Cererii de Finanțare
Hotărârea Consiliului Local / Hotaririle
Consiliului Local în cazul ADI/ Hotararea
Adunarii Generala în cazul ONG pentru
implementarea proiectului, cu referire la
următoarelor puncte (obligatorii):
• necesitatea și oportunitatea investiţiei;
• lucrările vor fi prevăzute în
bugetul/bugetele local/e pentru perioada
de realizare a investiţiei;
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Criterii de eligibilitate

Grupul de Acțiune Locală
ȚINUTUL BÂRSEI

• 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.);
• nominalizarea reprezentantului legal al
comunei/ADI/ONG pentru relaţia cu AFIR
în derularea proiectului.
• angajamentul de asigurare a cofinantarii,
daca este cazul
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
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3.4 Pentru ONG‐uri
Documente doveditoare de către ONG‐uri
privind
dreptul
de
proprietate
/administrare pe o perioadă de 10 ani,
asupra bunurilor imobile la care se vor
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3.3 Avizul administratorului terenului
aparţinând domeniului public, altul decat
cel administrat de primarie (dacă este
cazul)

Grupul de Acțiune Locală
ȚINUTUL BÂRSEI

efectua lucrări,
finanţare;

conform

cererii

Alte documente relevante
dosarului Cererii de Finanțare
Solicitantul trebuie să nu
fie în insolvență sau
incapacitate de plată

Investiția trebuie să se
încadreze în tipurile de
sprijin prevăzute prin
măsură

Investiția să se realizeze
în teritoriul Ținutul Bârsei

de

anexate

Declarația pe propria răspundere a
solicitantului
Studiu de Fezabilitate/Documentaţie de
Avizare
pentru
Lucrări
de
Intervenţii,/Memoriu
Justificativ
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.
Certificat de Urbanism, completat și
eliberat conform reglementărilor legale în
vigoare și aflate în termenul de valabilitate
la data depunerii cererii de finanțare
Alte documente relevante anexate
dosarului Cererii de Finanțare
Studiu de Fezabilitate/Documentaţie de
Avizare
pentru
Lucrări
de
Intervenţii,/Memoriu
Justificativ,
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.
Certificat de Urbanism, completat și
eliberat conform reglementărilor legale în
vigoare și aflate în termenul de valabilitate
la data depunerii cererii de finanțare

Încadrarea investiției propuse în
eligibile
categoria
investițiilor
prevăzute în fișa măsurii și în
documentele aferente apelului de
selecție

Se verifică faptul că investițiile /
intervențiile propuse sunt planificate
a se realiza în una din cele 14 localități
ale teritoriului Ținutul Bârsei.
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Se verifică corelarea dintre acțiunile /
intervențiile propuse și estimarea
impactului
privind
integrarea
minorităților etnice aflate în situații
de excluziune socială

Pag

Investiția trebuie să
demonstreze impactul
privind
integrarea
minorităților
etnice
aflate în situații de
excluziune socială

Alte documente relevante anexate
dosarului Cererii de Finanțare
Studiu de Fezabilitate/Documentaţie de
Avizare
pentru
Lucrări
de
Intervenţii,/Memoriu
Justificativ,
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.

Dacă solicitantul își asumă prin
declarație faptul că nu se află în stare
de insolvență sau incapacitate de
plată.
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Grupul de Acțiune Locală
ȚINUTUL BÂRSEI

Investiția realizată prin
intermediul
măsurii
C2/P6 DI6B trebuie să
respecte
Planul
Urbanistic General.

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
aceste proiecte nu pot fi
finanțate infrastructuri
de tip rezidențial;
Investițiile sunt eligibile
dacă
operațiunile

anexate

Certificat de Urbanism, completat și
eliberat conform reglementărilor legale în
vigoare și aflate în termenul de valabilitate
la data depunerii cererii de finanțare
Alte documente relevante
dosarului Cererii de Finanțare

anexate

Studiu de Fezabilitate/Documentaţie de
Avizare
pentru
Lucrări
de
Intervenţii,/Memoriu
Justificativ,
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.

Alte documente relevante
dosarului Cererii de Finanțare

Se va verifica dacă investiția respectă
toate specificațiile din Certificatul de
Urbanism eliberat în
temeiul
reglementărilor
Documentaţiei de urbanism faza PUG.
În situaţia în care investiţia propusă
prin proiect nu se regăseşte în PUG,
solicitantul va depune Certificatul de
Urbanism eliberat în temeiul
reglementărilor Documentaţiei de
urbanism faza PUZ.

Se va verifica documentația tehnică
prezentată
de
solicitant
și
angajamentele asumate în cadrul
cererii de finanțare.

anexate

Studiu de Fezabilitate/Documentaţie de
Avizare
pentru
Lucrări
de

Se va verifica corespondența cu
planurile de dezvoltare / strategie de
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Alte documente relevante
dosarului Cererii de Finanțare

Se
verifică
corelarea
dintre
prevederile incluse în documentele
justificative și legislația privind
serviciile sociale

Pag

Investiția trebuie să
dezvolte un serviciu
social recunoscut de
legislația în vigoare

Alte documente relevante anexate
dosarului Cererii de Finanțare (ex. situații
statistice, rapoarte/studii relevante)
Studiu de Fezabilitate/Documentaţie de
Avizare
pentru
Lucrări
de
Intervenţii,/Memoriu
Justificativ,
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.

Grupul de Acțiune Locală
ȚINUTUL BÂRSEI

Principiul impactului la
nivelul
teritoriului
Ținutul Bârsei

Principiul
integrate

abordării

Principiul stimulării unui
nivel ridicat de calitate al
propunerii de proiect

Principiul relevanței față
de profilul teritorial,

Alte documente relevante
dosarului Cererii de Finanțare

dezvoltare locală pe baza datelor
incluse în documentația tehnică
atașată cererii de finanțare.

anexate

Documente și informații verificate
Studiu de Fezabilitate/Documentaţie de
Avizare
pentru
Lucrări
de
Intervenţii,/Memoriu
Justificativ,
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.

Alte documente relevante anexate
dosarului Cererii de Finanțare
Studiu de Fezabilitate/Documentaţie de
Avizare
pentru
Lucrări
de
Intervenţii,/Memoriu
Justificativ,
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.

Alte documente relevante anexate
dosarului Cererii de Finanțare
Studiu de Fezabilitate/Documentaţie de
Avizare
pentru
Lucrări
de
Intervenţii,/Memoriu
Justificativ,
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.

Alte documente relevante anexate
dosarului Cererii de Finanțare
Studiu de Fezabilitate/Documentaţie de
Avizare
pentru
Lucrări
de

Ce verifică evaluatorii?

Se verifică numărul de beneficiari
estimați ai proiectului

Se verifică dacă abordarea propusă
include un set de servicii sociale
pentru a fi furnizate beneficiarilor
Se verifică dacă sunt avute în vedere
mai multe surse de finanțare pentru
furnizarea serviciilor sociale propuse.

Se verifică metodologia propusă
pentru furnizarea de servicii sociale,
încadrarea acestei metodologii în
prevederile legale naționale și
practicile recunoscute în domeniul
serviciilor sociale, caracterul inovativ
al abordării propuse.

Se
verifică
metodologia
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corelarea
propusă

dintre
pentru
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Criterii de selecție

Intervenţii,/Memoriu
Justificativ,
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.

Pag

relevante
sunt
implementate
în
conformitate cu planurile
de
dezvoltare
a
municipalităților și a
satelor în zonele rurale și
a serviciilor de bază
oferite de acestea, acolo
unde există asemenea
planuri, și sunt coerente
cu orice strategie de
dezvoltare
locală
relevantă;

Grupul de Acțiune Locală
ȚINUTUL BÂRSEI

economic și social al
teritoriului Ținutul Bârsei
precum și față de nevoile
identificate în cadrul SDL

Principiul
segregării

evitării

Intervenţii,/Memoriu
Justificativ,
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.

Alte documente relevante anexate
dosarului Cererii de Finanțare
Studiu de Fezabilitate/Documentaţie de
Avizare
pentru
Lucrări
de
Intervenţii,/Memoriu
Justificativ,
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.

Alte documente relevante
dosarului Cererii de Finanțare

furnizarea de servicii sociale și profilul
teritorial, economic și social al
teritoriului Ținutul Bârsei

Se verifică dacă metodologia propusă
pentru furnizarea serviciilor sociale
asigură evitarea segregării

anexate

5. Fisa de evaluare si selectie
FISA DE EVALUARE ȘI SELECȚIE
AFERENTĂ PROIECTELOR DEPUSE ÎN CADRUL MĂSURII C2/P6 DI6B
INFORMAŢII GENERALE CU PRIVIRE LA SOLICITANT ŞI LA PROIECT
Măsura C2/P6 DI6B – ”SERVICII SOCIALE PENTRU INTEGRAREA GRUPURILOR VULNERABILE”
Titlul proiectului : _________________________________________
Numărul de înregistrare al cererii de finanţare :
x

x

y

y

w

w

a

a

a

a

z

z
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Denumirea solicitantului :
Statutul juridic:
Date personale reprezentant legal :
Nume:
Prenume:
Funcţie:
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Numărul dosarului cererii de finanțare va fi utilizat pe toată durata procesului de evaluare și selecție în
cadrul GAL Ținutul Bârsei.

Grupul de Acțiune Locală
ȚINUTUL BÂRSEI

Solicitantul a mai depus pentru verificare această cerere de finanţare în cadrul prezentei cereri de
proiecte ?
DA sau NU
Dacă DA, de câte ori ?
O dată

De două ori

Nu este cazul

Prezenta cerere de finanţare este acceptată pentru verificare ?
DA sau
NU ‐ deoarece aceasta a mai fost verificată
şi declarată neconformă de două ori,
în prezenta cerere de proiecte, în baza fişelor de verificare
Nr.
Din data / /
, Nr.
Din data / /

Secțiunea I – Evaluarea Conformității Dosarului Cererii de Finanțare
VERIFICAREA CONCORDANŢEI DOCUMENTELOR PREZENTATE
realizată de către expertul Grupului de Acţiune Locală ŢINUTUL BÂRSEI
I. Verificarea Cererii de Finanţare
1. Solicitantul a utilizat variantă de pe site‐ul www.tinutulbarsei.ro a Cererii de Finanţare aferentă
măsurii C2/P6 DI6B ?
DA sau NU
2. Dosarul Cererii de Finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt numerotate şi
semnate /ştampilate de către beneficiar?
DA sau NU
3 Este anexat Opisul documentelor, numerotat cu pag.0, iar referinţele din Cererea de Finanţare
corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Dosarul Cererii de Finanţare?
DA sau NU
4. Pe fiecare copie a unui document original care rămâne in posesia solicitantului, apare menţiunea
”conform cu originalul”?
DA sau NU
5. Cererea de Finanţare este completată, semnată şi ştampilată de solicitant ?
DA sau NU

Pag

7. Solicitantul a bifat /completat partea C din Cererea de Finanţare referitoare la obţinerea unei
asistenţe financiare nerambursabile din alte fonduri ?
DA sau NU
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6. Codul unic de identificare RO (atribuit de APIA): ______________
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Grupul de Acțiune Locală
ȚINUTUL BÂRSEI

8. Daca solicitantul a obtinut asistenta financiara nerambursabila pentru acelasi tip de investitie, este
atasat Cererii de Finantare:
•
Raportul asupra utilizării altor programe de finanţare nerambursabilă (obiective, tip de
investitie, lista cheltuielilor eligibile, costul si stadiul proiectului, perioada derularii proiectului)
intocmit de solicitant pentru solicitantii care au mai beneficiat de alte programe de finantare
nerambursabila incepand cu anul 2002, pentru aceleasi tipuri de investitii?
DA sau
NU sau
NU ESTE CAZUL
9. Solicitantul a completat lista documentelor anexe obligatorii şi cele impuse de tipul măsurii ?
DA sau NU
10. Solicitantul a bifat punctele corespunzătoare proiectului din Declaraţia pe propria răspundere a
solicitantului ?
DA sau NU
11. Solicitantul a datat, semnat şi ştampilat Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului ?
DA sau NU
12. Solicitantul a completat bugetul indicativ ?
DA sau NU
13. Indicatorii de monitorizare, specifici măsurii respective, prevăzuţi în Cererea de Finanţare sunt
completaţi de către solicitant ?
DA sau NU

VERIFICAREA DOCUMENTELOR ANEXATE
Prezenţa documentelor trebuie să fie atestată prin bifarea în tabelul la secțiunii E a Cererii de
Finanţare. Dacă solicitantul nu ataşează anumite documente (neobligatorii) pentru că acestea nu
corespund naturii proiectului, expertul va bifa căsuţele corespunzătoare „Nu este cazul” din partea
dreaptă a tabelului.

DA
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1. Studiu de Fezabilitate/Documentaţie de Avizare pentru Lucrări de
Intervenţii / Memoriu Justificativ 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
2. Certificat de Urbanism, completat și eliberat conform reglementărilor
legale în vigoare și aflate în termenul de valabilitate la data depunerii
cererii de finanțare

NU
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DOCUMENT

Nu este
cazul

Existenta
documentului

Concordanţă
copie / original

Verificarea copiilor documentelor anexate la cererea de finanţare cu originalele aflate la solicitant se
efectuează prin bifarea căsuţei corespunzătoare din coloana „Concordanţă copie cu originalul”.
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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)
3.4 Pentru ONG‐uri
Documente doveditoare de către ONG‐uri privind dreptul de proprietate
/administrare pe o perioadă de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care
se vor efectua lucrări, conform cererii de finanţare;
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4. Hotărârea Consiliului Local / Hotaririle Consiliului Local în cazul ADI/
Hotararea Adunarii Generala în cazul ONG pentru implementarea
proiectului, cu referire la următoarelor puncte (obligatorii):
o necesitatea și oportunitatea investiţiei;
o lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e
pentru perioada de realizare a investiţiei;
o angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanta a
investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data
efectuării ultimei plăţi;
o numărul de locuitori deserviţi de proiect / utilizatori
direcţi (pentru grădiniţe, licee / şcoli profesionale,
structuri tip „after‐school”, creşe);
o caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacităţi
etc.);
o nominalizarea
reprezentantului
legal
al
comunei/ADI/ONG pentru relaţia cu AFIR în derularea
proiectului.
o angajamentul de asigurare a cofinantarii, daca este cazul
5. Certificatul de Înregistrare Fiscală
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5.1. Încheiere privind înscrierea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor,
rămasă definitivă / Certificat de înregistrare în Registrul Asociațiilor și
Fundațiilor
5.2. Actul de înființare și statutul ADI / ONG
6.1 Notificare privind conformitatea proiectului cu condiţiile de igienă şi
sănătate publică
sau
6.2 Notificare că investiţia nu face obiectul evaluării condiţiilor de igienă
şi sănătate publică, dacă este cazul
7. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă
întocmit de solicitant (va cuprinde amplasamentul, 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 2007, pentru aceleași tipuri
de investiții
8. 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
9. Dovada faptului că solicitantul este înregistrat ca furnizor de servicii
sociale conform legislației în vigoare
10. Declarație pe propria răspundere a solicitantului că nu a mai depus
același proiect în cadrul altor măsuri din PNDR 2014‐2020
11. Declarație pe propria răspundere a solicitantului că nu se află în
insolvență sau în incapacitate de plată
Alte documente
1. ….
2. ….
3. ….
4. …
5. ..
6.

CONCLUZIA VERIFICĂRII CONFORMITĂŢII CERERII DE FINANŢARE ESTE :
 CONFORMĂ
 NECONFORMĂ
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Observatii:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
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Aprobat : Director GAL ȚINUTUL BÂRSEI
Nume/Prenume: ________________________
Semnătura _______________________
Data:
Ştampila
Întocmit: Expert GAL TINUTUL BARSEI

Verificat:Expert GAL TINUTUL BARSEI

Nume/Prenume: _____________________

Nume/Prenume: _____________________

Semnătura ______________________________ Semnătura ______________________________ Data:
Data: _____________

_____________

Reprezentant legal al solicitantului :
Nume/Prenume: ___________
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Secțiunea II – Evaluarea eligibilității dosarului Cererii de finanțare








Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă
de minim 5 ani de la ultima plată;
Solicitantul trebuie să nu fie în insolvență sau incapacitate de plată;
Investiția trebuie să se încadreze în tipurile de sprijin prevăzute prin măsură;
Investiția să se realizeze în teritoriul Ținutul Bârsei;
Investiția trebuie să demonstreze impactul privind integrarea minorităților etnice aflate în situații
de excluziune socială
Investiția trebuie să dezvolte un serviciu social recunoscut de legislația în vigoare

Rezultat
verificare
Verificarea criteriilor de eligibilitate

D
A

N
U

NU
EST
E
CA
ZUL
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Solicitantul şi‐a însuşit în totalitate angajamentele asumate în secțiunea (F) din Cererea de
 
Finanțare ‐ Declaraţia pe proprie răspundere?
1. Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili
 
Documente Verificate
Actele juridice de înființare și funcționare (act de infiintare si statutul ADI, Încheiere privind înscrierea în
registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, rămasă definitivă/ Certificat de înregistrare în registrul asociaţiilor şi
fundaţiilor (ADI si ONG), specifice fiecărei categorii de solicitanți,certificat de inregistrare fiscala, declaratia
pe proprie raspundere a solicitantului privind datoriile fiscale restante din cererea de finantare,
Documentele care atestă înființarea și funcționarea ONG (actul de înfiinţare şi statutul, încheiere privind
înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, rămasă definitivă/ Certificat de înregistrare în registrul
asociaţiilor şi fundaţiilor, actele doveditoare ale sediului), trebuie să dovedescă că sediul social al asociaţiei
se află în mediul rural.
2. Solicitantul trebuie să se angajeze că va asigura întreținerea/mentenanța investiției pe
 
o perioadă de minimum 5 ani de la data ultimei plaţi
Documente Verificate
Hotărârea Consiliului Local (Hotărârile Consiliilor locale în cazul ADI) si Hotărârea Adunării Generale a ONG;
3. Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată
 
Documente Verificate
Declarația pe propria răspundere, Buletinul Procedurilor de Insolvență alte documente specifice, după caz,
fiecărei categorii de solicitanți;
4. Investiția se încadrează în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin măsură?  
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Documente Verificate:
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Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare pentru Lucrări‐ de Intervenții / Memoriul Justificativ
întocmite cu respectarea legislației în vigoare.
Hotărârea nr. 866/2008 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea
nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul
preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare.
 
5. Investiţia se realizează în teritoriul Ținutul Bârsei?

Pag

Documente Verificate
Se va verifica descrierea impactului estimat al proiectului așa cum este prezentat în documentația anexă la
cererea de finanțare
7. Investiția trebuie să dezvolte servicii sociale recunoscute de legislația în vigoare
 
Se va verifica corelarea cu legislația în vigoare, în special cu Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru
aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor‐cadru de organizare și
funcționare a serviciilor sociale
 
8. Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General în vigoare
Documente Verificate:
Certificatul de Urbanism
9. 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
aceste proiecte nu pot fi finanțate infrastructuri de tip rezidențial;
Se va verifica documentația tehnică prezentată de solicitant și angajamentele asumate în cadrul cererii de
finanțare.
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Documente Verificate:
Studiu de Fezabilitate / Documentația de Avizare pentru Lucrări‐ de Intervenții ‐
Și
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) sau 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,
însoţit de acordul autoritatii deținătoare (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 Cererea de Finanțare (ONG)
6. Investiția trebuie să demonstreze impactul privind integrarea minorităților etnice aflate
 
în situații de excluziune socială

Grupul de Acțiune Locală ȚINUTUL BÂRSEI
Comuna Hălchiu, Str Feldioarei nr 1, Jud Brașov

Grupul de Acțiune Locală
ȚINUTUL BÂRSEI
10. Investițiile sunt eligibile dacă operațiunile relevante sunt implementate în  
conformitate cu planurile de dezvoltare a municipalităților și a satelor în zonele rurale și
a serviciilor de bază oferite de acestea, acolo unde există asemenea planuri, și sunt
coerente cu orice strategie de dezvoltare locală relevantă;
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Se va verifica corespondența cu planurile de dezvoltare / strategie de dezvoltare locală pe baza datelor
incluse în documentația tehnică atașată cererii de finanțare.
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S‐a utilizat cursul de schimb

1 € = ________ Lei ,

la data de:____/_____/__________

Denumirea capitolelor de cheltuieli

Cheltuieli conform Cererii
de finanţare

1

Cheltuieli conform
SF/DALI

Diferenţe faţă de Cererea
de finanţare

Eligibile

Neeligibile

Eligibile

Neeligibile

Eligibile

Neeligibile

euro

euro

euro

euro

euro

euro

2

3

4

5

6

7

si

0

0

0

0

1.1 Chel tui el i pentru obţi ne rea tere nul ui
1.2 Chel tui el i pentru a me na ja re a tere nul ui

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

0

0

0

0
0

0
0

3.3 Proi ecta re şi i ngi neri e
3.4 Orga ni za rea proceduri l or de a chi zi ţi e (N)
3.5 Cons ul ta nţă

4.1 Cons trucţi i şi i ns ta l a ţi i
4.2 Monta j uti l a j te hnol ogi c
4.3 Uti l a je şi echi pa me nte te hnol ogi ce s i
functi ona l e cu monta j
4.4 Uti l a je şi echi pa me nte fă ră monta j,
mi jl oa ce de tra ns port noi s ol i ci ta te pri n
proi e ct, a l te a chi zi ţi i s pe ci fi ce
4.5 Dotă ri
4.6 Acti ve ne corpora l e

0

0

0

0

5.1 Orga ni za re de şa nti er
5.1.1 Lucră ri de cons trucţi i şi i ns ta l a ţi i
a fere nte orga ni ză ri i de şa nti er
5.1.2
Che l tui e l i
cone xe
orga ni ză ri i
şa nti erul ui
5.2 Comi s i oa ne, ta xe , cote l ega l e , cos turi de
fi na nţa re
5.3 Chel tui el i di ve rs e şi ne pre vă zute
Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea în exploatare ‐
total, din care:

0

0

0

0

6.1 Pre gă ti re a pers ona l ul ui de e xpl oa ta re (N)
6.2 Probe tehnol ogi ce,
e xperti ze l a re ce pţi e

înce rcă ri ,

0

0

3.2 Obţi ne rea de a vi ze, a corduri şi a utori za ţi i

Capitolul 5 Alte cheltuieli ‐ total, din care:

0
0

3.1 Studi i de tere n

3.6 As i s tenţă te hni că
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază ‐
total, din care:

0
0
0

0

0

0

0

roda je ,

0

TOTAL GENERAL

0

ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max 5%)
Valoare TVA
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1.3 Chel tui e l i pentru a me na jă ri pentru
prote cţi a medi ul ui şi a duce re a l a s ta re a
i ni ţi a l ă
Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor
necesare obiectivului ‐ total
Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă
tehnică ‐ total, din care:

0
0
0

0
0
0
0
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Capitolul 1 Cheltuieli pentru obţinerea
amenajarea terenului ‐ total, din care:

Verificare GAL Tinutul Barsei
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Plan financiar măsura C2
Chel tui el i
el i gi bi l e
0

Chel tui el i
Neel i gi bi l e

Tota l

1

2

3

euro

euro

euro

1. Ajutor public
nerambursabil
2. Cofinanțare privată
din care:

0
0

0

0

2.1. ‐ a utofi na nța re

0

2.2. ‐ i mprumuturi

0

3 Buget local
4. TOTAL BUGET
Procent contri buti e
publ i ca

0
0

0

#DIV/0!

Ava ns s ol i ci ta t
Procent a va ns

#DIV/0!

Formule de calcul:
Col.3 = col.1 + col.2
R.4 = R.1 + R.2 + R.3
R.2 = R.2.1 + R.2.2

Restricţii
R.1, col.1= Procent contribuţie publică x R. 4, col.1
Procent avans = Avans solicitat / Ajutor public nerambursabil *100

Verificarea bugetului indicativ

DA

11. Informaţiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din cererea de finanţare sunt corecte şi
sunt în conformitate cu devizul general şi devizele pe obiect precizate în Studiul de Fezabilitate / 
Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții?

NU




Da cu diferenţe*
* Se completează în cazul în care expertul constată diferenţe faţă de bugetul prezentat de
solicitant în cererea de finanţare față de bugetule anexate proiectelor.
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12. Verificarea corectitudinii ratei de schimb.
Rata de conversie între Euro şi moneda naţională pentru România este cea publicată de

Banca Central Europeană pe Internet la adresa: http://www.ecb.int/index.html
(se anexează pagina conţinând cursul BCE din data întocmirii Studiului de fezabilitate)
13. Sunt investiţiile eligibile în conformitate cu specificațiile sub‐măsurii?

14. Costurile reprezentănd plata arhitecţilor, inginerilor şi consultanţilor, taxelor legale, a 
studiilor de fezabilitate, achiziţionarea de licenţe şi patente, pentru pregătirea şi/sau
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implementarea proiectului, direct legate de măsură nu depăşesc 10% din costul total eligibil
al proiectului, respectiv 5% pentru acele proiecte care nu includ construcţii?

Da cu observații

15. Cheltuielile diverse şi neprevăzute (Cap. 5.3) din Bugetul indicativ sunt incadrate in

rubrica neeligibil?
Da cu observații





16. TVA‐ul este corect încadrat?





Da cu observații



17. Categoria de bunuri se regăseşte în Baza de Date?
17.1. Dacă la punctul anterior răspunsul este ”DA”, sunt ataşate extrasele tipărite din baza de
date?
17.2. Dacă categoria de bunuri se regăseşte în Baza de Date, preţurile utilizate pentru bunuri
se încadrează în maximul prevăzut în Baza de Date?
18. Pentru lucrări, există în Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții/
‐ declaraţia proiectantului semnată şi ştampilată privind sursa de preţuri?

















19. La fundamentarea costului investiţiei de bază s‐a ţinut cont de prevederile HG nr.363/2010 privind

aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investitii finantate din fonduri publice?

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




Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 100% din totalul
cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi de. 80% din
totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit.
21. Proiectul se încadrează în plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil şi respectă

valoarea maximă eligibilă aşa cum sunt prezentate la punctul 5.1?
22. Avansul solicitat se încadrează într‐un cuantum de până la 50% din valoarea totală a 
ajutorului public nerambursabil?






Da cu diferente

Verificarea pe teren
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Verificare efectuată
DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI, INCLUSIV LA
DA
NU
VERIFICAREA PE TEREN
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Dacă toate criteriile de eligibilitate aplicate proiectului au fost îndeplinite, proiectul este
eligibil.
În cazul proiectelor neeligibile se va completa rubrica Observaţii cu motivele de
neeligibilitate ale proiectului.

Observatii: .
Se detaliază:
‐ pentru fiecare criteriu de eligibilitate care nu a fost îndeplinit, motivul neeligibilităţii, dacă
este cazul:,
‐ motivul reducerii valorii eligibile, a valorii publice sau a intensităţii sprijinului, dacă este
cazul, (motivul neeligibilităţii din punct de vedere al verificării pe teren );
‐ dacă proiectul este neeligibil nu se mai continuă verificarea.
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Aprobat : Director GAL ȚINUTUL BÂRSEI
Nume/Prenume: ________________________
Semnătura _______________________
Data:
Ştampila
Întocmit: Expert GAL TINUTUL BARSEI

Verificat:Expert GAL TINUTUL BARSEI

Nume/Prenume: _____________________

Nume/Prenume: _____________________

Semnătura ______________________________ Semnătura ______________________________
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Data: _____________
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Sectiunea III ‐ VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECŢIE
Selecția beneficiarilor măsurii C2/P6 DI6B se
următoarelor principii:






Nr.
Crt.

1.

face în baza unei proceduri transparente pe baza

Principiul impactului la nivelul teritoriului Ținutul Bârsei
Principiul abordării integrate
Principiul stimulării unui nivel ridicat de calitate al propunerii de proiect
Principiul relevanței față de profilul teritorial, economic și social al teritoriului Ținutul Bârsei
precum și față de nevoile identificate în cadrul SDL;
Principiul evitării segregării

Criteriu de selecție

Punctaj

Observații

Punctaj
acordat

1. Principiul impactului la nivelul teritoriului Ținutul Bârsei – max. 20 puncte
Punctajul se acordă în funcție
de numărul estimat de
Număr persoane aflate în risc de
beneficiari de servicii sociale în
sărăcie şi excluziune socială din
Max 20 primul an (calendaristic) de
teritoriul Ținutul Bârsei care
puncte funcționare a infrastructurii
beneficiază de servicii sociale
sociale dezvoltate în cadrul
dezvoltate în cadrul proiectului
proiectului. Numărul estimat
de beneficiari va fi asumat de
beneficiar prin documentația
0 ‐ 250 beneficiari 10
aferentă propunerii de proiect.
puncte
Atingerea
numărului
de
251‐500 beneficiari 15
beneficiari va fi urmărită cu
puncte
prioritate în perioada de
Peste 500 beneficiari 20
monitorizare
post‐
puncte
implementare a proiectului.

2. Principiul abordării integrate – max. 10 puncte
Utilizarea unei abordări integrate a Max 10 Punctajul se acordă dacă
beneficiarilor aflați în risc de sărăcie puncte
solicitantul finanțării propune o
și excluziune socială.
abordare
integrată
a
beneficiarilor aflați în risc de
sărăcie și excluziune socială.
Această abordare presupune:
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Îndeplinirea condițiilor aferente
acestui criteriu de selecție se va
face la 12 luni de la finalizarea
proiectului finanțat prin FEADR
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2.a

2.b

Solicitantul va furniza un set (mai
mult de 1) de servicii sociale în urma
implementării proiectului
5 puncte

Solcitantul utilizează multiple surse
de
finanțare
pentru
operaționalizarea
infrastructurii
5 puncte
realizate /modernizate în cadrul
proiectului.

 furnizarea unui set de
servicii sociale către beneficiari
 utilizarea de multiple
surse de finanțare în furnizarea
de servicii sociale
Setul de servicii sociale
furnizate de catre beneficiar va
putea cuprinde următoarele:
socializare si activități culturale,
integrare/reintegrare socială,
orientare
vocațională,
reintegrare scolară, etc.
Îndeplinirea condițiilor aferente
acestui criteriu de selecție se va
face la finalul proiectului
finanțat prin FEADR
Sursele de finantare utilizate de
către
beneficiar
vor
fi
următoarele: fonduri externe
nerambursabile, bugetul local
al localității.
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Îndeplinirea condițiilor aferente
acestui criteriu de selecție se va
face la 12 luni de la finalizarea
proiectului finanțat prin FEADR
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Îndeplinirea condițiilor aferente
acestui criteriu de selecție se va
face la 12 luni de la finalizarea
proiectului finanțat prin FEADR
3. Principiul stimulării unui nivel ridicat de calitate al propunerii de proiect – max 40
puncte
3.a. Calitatea propunerii de proiect
Max 20 Punctajul se acordă pe baza
puncte
descrierii
metodologiei
și
instrumentelor ce vor fi
utilizate în furnizarea de servicii
sociale
Se acordă 10 puncte în
condițiile în care propunerea de
proiect utilizează metode /
instrumente
specifice
domeniului
de
activitate.
Sunt utilizate metode / instrumente
Punctajul se acordă pe baza
10
specifice domeniului serviciilor
informațiilor furnizate în cadrul
puncte
sociale
documentației de proiect

Grupul de Acțiune Locală
ȚINUTUL BÂRSEI

Sunt utilizate abordări inovative în 10
furnizarea serviciilor sociale puncte

Se acordă 10 puncte pe baza
caracterului
inovativ
al
abordării
propuse
pentru
implementarea
proiectului.
Abordarea
inovativă
este
justificată prin utilizarea de
instrumente / metode care nu
au mai fost utilizate de
beneficiar dar s‐au dovedit
eficiente în alte contexte sau
folosirea de abordări complet
noi
Îndeplinirea condițiilor aferente
acestui criteriu de selecție se va
face la 12 luni de la finalizarea
proiectului finanțat prin FEADR

Număr de locuri de muncă Max. 10
specializate create prin proiect
puncte

Minim 3 locuri de muncă

3.c

10
puncte

Proiectul include elemente de
protecția mediului, eficiență 10
energetică și limitarea schimbărilor puncte
climatice

Îndeplinirea condițiilor aferente
acestui criteriu de selecție se va
face la finalul proiectului
finanțat prin FEADR
Punctajul se acordă dacă în
propunerea de proiect este
menționată furnizarea de
servicii sociale prin intermediul
a minim 3 angajați (cu normă
întreagă)
cu
pregătire
profesională relevantă
Îndeplinirea condițiilor aferente
acestui criteriu de selecție se va
face la finalul proiectului
finanțat prin FEADR
Punctajul se acordă pe baza
modului în care este descrisă în
documentația
de
proiect
contribuția
la
protecția
mediului, eficiența energetică
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Minim 2 locuri de muncă 5 puncte

Punctajul se acordă dacă în
propunerea de proiect este
menționată furnizarea de
servicii sociale prin intermediul
a doi angajați (cu normă
întreagă)
cu
pregătire
profesională relevantă
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3.b.

Grupul de Acțiune Locală
ȚINUTUL BÂRSEI

sau limitarea
climatice.

schimbărilor

Îndeplinirea condițiilor aferente
acestui criteriu de selecție se va
face la finalul proiectului
finanțat prin FEADR
4. Principiul relevanței față de profilul teritorial, economic și social al teritoriului
Ținutul Bârsei precum și față de nevoile identificate în cadrul SDL; ‐ max 5 puncte
4
Punctajul se acordă pe baza
descrierii corelării proiectului
Corelarea propunerii de proiect cu
5 puncte cu profilul teritorial așa cum
profilul teritoriului Ținutul Bârsei
este inclusă în documentația de
proiect
5. Principiul evitării segregării – max 25 puncte
5.a.
Utilizarea în furnizarea de servicii
Punctajul se acorda pe baza
sociale a unor metode și 20
informațiilor
relevante
instrumente ce urmăresc evitarea puncte
furnizate în cadrul propunerii
segregării
de proiect.
5.b.
Punctajul se acorda pe baza
informațiilor
relevante
Asigurarea egalității de șanse 5 puncte
furnizate în cadrul propunerii
de proiect.
PUNCTAJ TOTAL

Scorul total al criteriilor de selecţie stabilit de GAL TB:

____ puncte

Observaţiile GAL TB:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(se vor furniza informații pentru fiecare criteriu de selecție pentru care nu a fost acordat punctajul maxim)
Aprobat : Director GAL ȚINUTUL BÂRSEI
Nume/Prenume: ________________________
Semnătura _______________________

Întocmit: Expert GAL TINUTUL BARSEI

Verificat:Expert GAL TINUTUL BARSEI

Grupul de Acțiune Locală ȚINUTUL BÂRSEI
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Data:

Grupul de Acțiune Locală
ȚINUTUL BÂRSEI

Nume/Prenume: _____________________

Nume/Prenume: _____________________

Semnătura ______________________________ Semnătura ______________________________ Data:
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_____________
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Data: _____________
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Anexa A
Model ‐ Notificarea solicitantului cu privire la efectuarea vizitei pe teren în etapa de
verificare a conformității
Nr. de înregistrare secretariat/Data: ____________________________
Numele solicitantului: _________________________________
Adresa solicitantului : ___________________________________

Stimată Doamnă / Stimate Domn _____________________,
În
cadrul
procesului
de
evaluare
a
Cererii
de
Finanțare
cu
titlul
_______________________________________
depusă
în
cadrul
apelului
de
proiecte
_____________________ şi înregistrată cu nr. _____________________________,
vă informăm că experții evaluatori vor efectua o vizită la locația propusă pentru implementarea
proiectului în data de ____________________ la ora _______________
La momentul vizitei este necesară prezența reprezentantului legal al solicitantului sau a unei persoane
împuternicite precum și asigurarea accesului la locația propusă pentru implementarea proiectului.
Vă rugăm să confirmați primirea prezentei notificări.
Pentru informații suplimentare puteți contacta GAL Ținutul Bârsei prin email (tinutulbarsei@gmail.com)
sau fax (0268 547 676)

Cu stimă,

Director General GAL ŢINUTUL BÂRSEI
Nume prenume Dragos Florin DAVID
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Data ________________
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Anexa B
Model ‐ Fisa de verificare pe teren în etapa de verificare a eligibilității
Data:
Localizare:
Persoana întâlnită (nume şi funcţie):
Semnatura

Rezultatul verificarii
Obiectul analizei / verificarii

Expert

documentare
Da

2

3

4

5

Nu
este
cazul

Da

Nu

Nu
este
cazul

Expert 1

Expert 2
Expert 1

Expert 2
Expert 1
Expert 2
Expert 1

Expert 2
Expert 1
Expert 2

Pag

1

Solicitantul, prin reprezentantul
legal sau un imputernicit al
acestuia, s‐a prezentat la data,
locul si ora programata pentru
inceperea verificarii?
Solicitantul
a
participat
nemijlocit prin reprezentantul
legal/ un imputernicit al acestuia
la toate etapele de verificare pe
teren a Cererii de Finantare?
Solicitantul a asigurat accesul
neingradit
la obiectivul de
investitie?
Localizarea/
amplasarea
proiectului este conforma cu cea
specificata de solicitant in
Cererea de Finantare si in
documentele anexate Cererii de
Finantare?
Infrastructura existentă folosită
pentru realizarea proiectului
(drum de acces pe teren
proprietate,
infrastructura
rutiera interna, utilitati si
racorduri)
corespunde
cu
descrierea dată în cererea de
finanţare?

Nu

la locul investitiei
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Nr.
Crt
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Rezultatul verificarii
Nr.
Crt

Obiectul analizei / verificarii

Expert

documentare
Da

6

7

8

Descrierile
tehnice
despre
obiectul de investitii pentru
modernizări, renovari oferite în
cadrul studiului de fezabilitate
corespund realităţii si sunt in
concordanta
cu
Expertiza
tehnica de specialitate si cu
Raportul privind stadiul fizic al
lucrarilor?
Au fost realizate fotografii
document relevante pentru
proiect pentru prezentarea
situatiei existente în ceea ce
priveşte
amplasamentul
proiectului (investitii noi sau
modernizare si activele si
mijloacele fixe prezentate in
Studiul de fezabilitate) la data
vizitei pe teren?
Exista
concordanta
intre
investitia propusa de solicitant in
Studiul de Fezabilitate si Planul
Urbanistic General?

Nu

la locul investitiei
Nu
este
cazul

Da

Nu

Nu
este
cazul

Expert 1

Expert 2

Expert 1

Expert 2

Expert 1
Expert 2
Expert 1

9

Expert 2

Expert 1
10

Expert 2

Expert 2
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Expert 1
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Concluzii
Cele observate în cursul verificării pe teren corespund cu Cererea de finanţare?
DA
NU

Observaţiile
GAL
Ținutul
Bârsei
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Expert 1 GAL TINUTUL BARSEI

Expert 2 GAL TINUTUL BARSEI

Nume/Prenume: _____________________

Nume/Prenume: _____________________

Semnătura ______________________________ Semnătura ______________________________
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Data: _____________
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Data: _____________
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Anexa C
Model ‐ FIȘA DE SOLICITARE A INFORMAȚIILOR SUPLIMENTARE
GAL Ținutul Barsei
Nr. de înregistrare:
Nr. de înregistrare a CF

………………….…
…………………….

Măsura C2/P6 DI6B
În atenția Doamnei / Domnului (reprezentant legal al solicitantului)_____________,

Vă aducem la cunoştinţă, referitor la cererea de finanţare depusă de (solicitant) …….……. pentru a fi
finanţată în cadrul SDL Ținutul Bârsei și înregistrată la GAL Ținutul Bârsei cu numărul de
înregistrare..........................., faptul că în urma verificării efectuate de experţii evaluatori a rezultat
necesitatea clarificării unor aspecte pe care vi le prezentăm în PARTEA I, pct.3 din acest formular.
Vă rugăm să completaţi partea a II‐a a formularului şi să‐l returnaţi GAL Ținutul Bârsei în maximum 5 zile
lucrătoare de la data primirii.
Menţionăm că cererea dumneavoastră de finanţare va fi declarată neconformă/neeligibilă în cazul în care
răspunsul dumneavoastră nu ne parvine în termenul menţionat sau documentele nu respectă cerinţele
sau nu oferă clarificările solicitate.
Toate documentele solicitate vor fi transmise în două exemplare.
Cu stimă,

Director General GAL ŢINUTUL BÂRSEI
Nume prenume Dragos Florin DAVID

Semnătura

Data ________________

Întocmit
Nume prenume……….......................Semnătura…………

Date de identificare a solicitantului
Denumire solicitant ..............................................................................................................
Cod Unic de Înregistrare: ........................................................................................

Grupul de Acțiune Locală ȚINUTUL BÂRSEI
Comuna Hălchiu, Str Feldioarei nr 1, Jud Brașov
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PARTEA I
A se completa de expertul GAL Ținutul Barsei

Grupul de Acțiune Locală
ȚINUTUL BÂRSEI

2.
3.
Nr.
crt.
1

2

Numele şi prenumele responsabilului legal de proiect ..................................................
Numărul de înregistrare a cererii de finanţare : …………………………………………………………………………
Aspecte de clarificat:
Referinţa
(document / Aspecte de clarificat
pct . din doc.)
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

Pentru justificarea răspunsului dumneavoastră va rugam sa ataşaţi următoarele documente :
1.................................................................. în original / copie cu mențiunea “conform cu originalul”
2.................................................................. în original / copie cu mențiunea “conform cu originalul”
Expert GAL TINUTUL BARSEI
Nume/Prenume: _____________________
Semnătura ______________________________ Data: _____________

PARTEA a II‐a
A se completa de solicitant (două copii din documentele depuse de solicitant)
1. Precizările reprezentantului legal al proiectului referitoare la solicitările menționate în Partea I
Nr.
crt.
1

2

3

Referinţa
(document / pct. din Precizări
doc.)
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

Grupul de Acțiune Locală ȚINUTUL BÂRSEI
Comuna Hălchiu, Str Feldioarei nr 1, Jud Brașov
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1.................................................................. în original / copie cu mențiunea “conform cu originalul”
2.................................................................. în original / copie cu mențiunea “conform cu originalul”
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Declar că sunt de acord cu modificările şi ataşez următoarele documente solicitate:

Grupul de Acțiune Locală
ȚINUTUL BÂRSEI

In cazul în care nu respect termenul de transmitere a documentelor sunt de acord ca cererea sa fie
declarată neeligibilă
Reprezentant legal solicitant
(de completat numele şi prenumele)
Semnătura şi ştampila

Data

PARTEA a III‐a
A se completa de expert (după primirea răspunsului de la solicitant)
Concluzia expertului GAL Ținutul Bârsei
Nr.
crt.

Referința
(document
document)

Concluzii
/

pct.

din

1

……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….

2
3

Expert 1 GAL TINUTUL BARSEI

Expert 2 GAL TINUTUL BARSEI

Nume/Prenume: _____________________

Nume/Prenume: _____________________

Semnătura ______________________________ Semnătura ______________________________
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Data: _____________
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Data: _____________
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Anexa D
Model ‐ NOTIFICAREA CERERILOR DE FINANŢARE ELIGIBILE / NEELIGIBILE
Nr. de înregistrare secretariat/Data: ___________________
Numele solicitantului: __________________________
Adresa solicitantului : ____________________________________

Stimată Doamnă / Stimate Domn ______________________________,
Ca răspuns la cererea de finanţare cu titlul „_________________________depusă în cadrul apelului
de proiecte ______________ şi înregistrată cu nr. ___________________________,
Vă informăm că în urma verificării şi evaluării cererii de finanţare şi după aprobarea de către Comitetul
de Selectare a Proiectelor organizat la nivelul Grupului de Acţiune Locală ŢINUTUL BÂRSEI a Raportului
Intermediar / Final de evaluare din data de ________________________, proiectul dumneavoastră este:
‐Eligibil şi a fost punctat cu __________ puncte fiind propus pentru finanţare
‐Eligibil şi a fost punctat cu __________ puncte nefiind propus pentru finanţare datorită epuizării
fondurilor disponibile în cadrul apelului de selecție
‐ Neeligibil

Vă comunicăm că, după data primirii prezentei notificări, aveţi posibilitatea de a contesta decizia în
termen de 5 zile calendaristice de la primirea prezentei notificări. Contestaţia va fi depusă la sediul GAL
TINUTUL BÂRSEI.
Vă mulţumim pentru interesul pe care îl manifestaţi în legătură cu Strategia de Dezvoltare Locală al
teritoriului ŢINUTUL BÂRSEI.

Cu stimă,

Director General GAL ŢINUTUL BÂRSEI
Nume prenume Dragos Florin DAVID
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Data _________________
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Anexa E
Model – FORMULAR DE CONTESTARE A CONCLUZIILOR ETAPEI DE EVALUARE ȘI SELECȚIE
Nr. de înregistrare secretariat/Data: ___________________
Numele solicitantului: __________________________

Către GAL Ținutul Bârsei
În
urma
comunicării
rezultatului
evaluării
cererii
de
finanțare
cu
titlul
_________________________depusă în cadrul apelului de proiecte ______________ şi înregistrată cu
nr. ___________________________, contest rezultatul procesului de evaluare și selecție
Motivele care stau la baza contestaţiei sunt :
în fapt…………………………………………..
în drept :……………………………………….
În sprijinul contestaţiei depun următoarele documente:;
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..

Semnătura/ştampila
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reprezentat legal
(nume/prenume în clar)
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Anexa F
Model ‐ NOTIFICAREA CERERILOR DE FINANŢARE ELIGIBILE / NEELIGIBILE ÎN URMA
EVALUĂRII CONTESTAȚIILOR
Nr. de înregistrare secretariat/Data: ___________________
Numele solicitantului: __________________________
Adresa solicitantului : ____________________________________

Stimată Doamnă / Stimate Domn ______________________________,
Ca răspuns la cererea de finanţare cu titlul „_________________________depusă în cadrul apelului
de proiecte ______________ şi înregistrată cu nr. ___________________________,
Vă informăm că în urma verificării şi evaluării cererii de finanţare şi în urma analizării contestației depuse
proiectul dumneavoastră este:
‐Eligibil şi a fost punctat cu __________ puncte fiind propus pentru finanţare
‐Eligibil şi a fost punctat cu __________ puncte nefiind propus pentru finanţare datorită epuizării
fondurilor disponibile în cadrul apelului de selecție
‐ Neeligibil

Vă mulţumim pentru interesul pe care îl manifestaţi în legătură cu Strategia de Dezvoltare Locală
a teritoriului ŢINUTUL BÂRSEI.

Cu stimă,

Director General GAL ŢINUTUL BÂRSEI
Nume prenume Dragos Florin DAVID
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Anexa G ‐ Metodologie de aplicat pentru verificarea conformităţii
Informaţii generale cu privire la solicitant si la proiect
• Numărul de înregistrare al Cererii de Finanţare se completează conform instrucțiunilor de mai jos
Codul apelului de selecție
x
x y
y
w
w
Număr Numărul
Numărul apelului
apel
măsurii din
lansat pentru
lansat SDL, alcătuit
măsura
respectiva
dintr‐o litera
(A, B sau C) și
o cifra (1, 2, 3
sau 4)

a a a a
Anul lansării
apelului de
selecție

z
z
Numărul de ordine al
cererii de finanțare
(se acordă în ordinea
depunerii dosarelor
cererii de finanțare
în cadrul unui apel
de selecție

• Solicitantul a mai depus pentru verificare această Cerere de Finanţare în cadrul prezentei cereri de
proiecte ?
Se verifica în Registrul de intrări al Cererilor de Finanțare

Verificarea concordanţei documentelor prezentate
I. Verificarea Cererii de Finanţare
1. Solicitantul a utilizat de pe site‐ul www.tinutulbarsei.ro a Cererii de Finanţare aferentă măsurii C2/P6
DI6B ?
Se verifică dacă solicitantul a utilizat ultima variantă a Cererii de Finanţare aferentă măsurii C2/P6 DI6B.
Dacă a utilizat altă formular cererea de finanţare este declarată neconformă.
2. Dosarul Cererii de Finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt numerotate şi
semnate / ştampilate de către beneficiar;
Se verifică dacă Dosarul Cererii de Finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt
numerotate şi semnate/ştampilate de către beneficiar;
Se verifică, prin sondaj, dacă paginile din exemplarul “COPIE” al Dosarului Cererii de Finanţare corespund
cu paginile din exemplarul “ORIGINAL”. Dacă nu corespund, se bifează căsuţa NU se specifică la rubrica
“Observaţii” iar cererea de finantare este declarata neconforma.

Grupul de Acțiune Locală ȚINUTUL BÂRSEI
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Se verifică existenţa Opisului documentelor, paginaţia acestuia, se verifică prin sondaj dacă referinţele din
Cererea de Finanţare (CF) corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Dosarul Cererii
de Finanţare. Dacă referinţele din Cererea de Finanțare nu corespund, se bifează casuţa NU şi se trece la
rubrica “Observaţii” iar solicitantul este rugat să facă modificarile care se impun insuşite sub semnătură.
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3. Este anexat Opisul documentelor, numerotat cu pag. 0, iar referinţele din Cererea de Finanţare
corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Dosarul Cererii de Finanţare?

Grupul de Acțiune Locală
ȚINUTUL BÂRSEI

După ce s‐au efectuat modificările, expertul bifează căsuţa DA.
4. Pe fiecare copie, a unui document original care rămâne in posesia solicitantului, apare menţiunea
”conform cu originalul”?
La acest punct expertul verifică concordanţa copiei cu originalul, semnează şi datează documentul COPIE,
bifează in coloana „Concordanţa copie cu original” după verificarea documentelor ataşate cererii de
finanţare, când se verifică concordanţa copiei cu originalul.
Dacă nu corespund, se bifează casuţa NU şi se specifică la rubrica „Observaţii”.

5.. Cererea de Finanţare este completată, semnată / ştampilată de solicitant ?
Expertul GAL Ținutul Bârsei verifică dacă sunt completate secțiunile din cadrul cererii de finanțare, daca
informațiile din Cererea de Finanțare (Masura, denumirea solicitantului, titlul proiectului, descrierea
proiectului, amplasarea proiectului, datele despre solicitant, etc. ) sunt completate coresct si corespund
cu datele din documentele tehnice și administrative anexate cererii de finanțare.
Dacă sunt descoperite erori de formă, acestea vor fi corectate pe loc de către solicitant.
Necompletarea unor sectiuni din cererea de finanțare nu sunt considerate erori de formă și atrag după
sine declararea cererii de finanțare ca neconformă.
6. Codul unic de identificare RO existent: ____________________
7. Solicitantul a bifat / completat partea C din Cererea de Finanţare referitoare la obţinerea unei asistenţe
financiare nerambursabile din alte fonduri ?
Expertul verifica dacă solicitantul a bifat căsuţa corespunzătoare NU în Cererea de Finanţare sau a
completat în coloanele corespunzătoare DA toate informatiile solicitate (numărul de proiecte, denumirea
programului şi titlul proiectelor, valoarea sprijinului financiar nerambursabil în €). Funcţie de acestea,
expertul va bifa căsuţa corespunzătoare DA sau NU. Dacă solicitantul nu a bifat sau completat partea C,
Cererea de Finantare este neconformă.
8. Daca solicitantul a obtinut asistenta financiara nerambursabila pentru acelasi tip de investitie, este
atasat Raportul asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă (obiective, tip de investitie, lista
cheltuielilor eligibile, costul si stadiul proiectului, perioada derularii proiectului), întocmit de solicitant,
pentru solicitantii care au mai beneficiat de programe de finantare nerambursabila, pentru aceleasi tipuri
de investitii?

Pag

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

50

Daca raspunsul la punctul 7 a fost DA, se verifica daca solicitantul a atasat Raportul asupra utilizării altor
programe de finanţare nerambursabilă (rezumat) intocmit de solicitant, in cazul in care acesta a mai
beneficiat de sprijin financiar pentru acelasi tipuri de investitii.
In caz contrar, se bifeaza casuta corespunzatoare NU, se specifica acest lucru la rubrica Observatii, iar
cererea de finantare este neconforma. In cazul in care solicitantul nu a obtinut asistenta financiara
nerambursabila din alte fonduri, expertul bifeaza casuta NU ESTE CAZUL.
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Expertul verifica dacă căsuţele sunt bifate şi dacă este trecut numărul paginii în coloana OPIS DOCUMENTE
(pagina) din Cererea de Finanţare la care se află documentul respectiv. Dacă unul din documentele
obligatorii nu este ataşat Cererii de Finanţare, se specifică la rubrica Observaţii lipsa acestuia, iar Cererea
de Finanţare este declarată neconformă.
10. Solicitantul a bifat punctele corespunzătoare proiectului din Declaraţia pe propria răspundere a
solicitantului ?
Expertul verifica dacă este completat numele solicitantului, al reprezentantului legal şi dacă au fost bifate
căsuţele corespunzătoare proiectului. Dacă nu sunt bifate căsuţele corespunzătoare, se bifează căsuţa
corespunzătoare NU, se specifică acest lucru la rubrica Observaţii iar cererea de finantare este declarata
neconforma. .
11. Solicitantul a datat, semnat şi ştampilat Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului ?
Expertul verifica existenţa datei, semnăturii şi a ştampilei solicitantului. Dacă informaţiile nu sunt
precizate, Cererea de Finanţare este declarată neconformă.

12. Solicitantul a completat bugetul indicativ ?
Expertul verifica dacă este completat bugetul indicativ, pe coloanele corespunzătoare cheltuielilor
eligibile si neeligibile şi că operaţiunile previzionate sunt menţionate în coloanele prevăzute în acest scop.
Dacă informaţiile nu sunt precizate, Cererea de Finanţare este declarată neconformă
13. Indicatorii de monitorizare, specifici masurii respective, prevazuti in Cererea de finantare sunt
completati de catre solicitant ?
Expertul verifica dacă indicatorii de monitorizare specifici măsurii pentru care solicită finanţare prin
programul PNDR sunt completaţi de către solicitant. Dacă informaţiile nu sunt precizate, proiectul este
declarat neconform.

Se va verifica existenţa foii de capăt cu semnăturile şi
ştampilele elaboratorilor.
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PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE
Controlul conformităţii va consta în verificarea
existentei obligatorii a unuia din documentele
mentionate la pct. 1, respectiv:
memoriul justificativ (pentru proiecte care nu prevăd
lucrări de construcţii şi/sau modernizări de
constructii),
sau
Studiul de fezabilitate / Documentaţie de avizare a
lucrărilor de intervenţii (pentru proiecte care prevăd
lucrări de construcţii şi/sau modernizări de
construcţti),

Pag

II. Verificarea documentelor anexate
DOCUMENTE DE PREZENTAT
1. Studiu de Fezabilitate/Documentaţie de
Avizare pentru Lucrări de Intervenţii /
Memoriu Justificativ 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
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Pentru proiectele care vizează investiţii asupra
obiectivelor de patrimoniu se verifica, în plus,
existenţa documentaţiei specifice, precum si faptul ca
aceasta este avizată de MCC.
2. Certificat de Urbanism, completat și eliberat Expertul verifica prezenţa acestui document, dacă
conform reglementărilor legale în vigoare și
investiţia prevede construcţii, si faptul că acest
aflate în termenul de valabilitate la data
certificat este completat, semnat şi poartă ştampila
depunerii cererii de finanțare.
administraţiei care l‐a eliberat.
În cazul în care certificatul de urbanism este emis pe
numele unei persoane fizice/juridice diferită de
solicitant, se verifică existenţa actului de transfer a
drepturilor şi obligaţiilor specificate în Certificatul de
Urbanism şi a copiei adresei de înştiinţare,
înregistrată la organul emitent.
1. Expertul verifica dacă informaţiile prezentate în
documentul 3 confirmă faptul că terenul / clădirea pe
care/asupra careia se execută lucrarea este în
proprietate publică şi dacă există acordul / avizul
autorităţii deţinătoare, dacă este cazul.
2. Expertul verifica prezenţa obligatorie fie a actelor
care dovedesc proprietatea asupra clădirii / terenului
pe care se va realiza investiţia, fie a contractului de
concesiune a acestora.
Pentru contractele de concesiune se verifică dacă
aceste documente sunt semnate şi poarta ştampila
administraţiei care le‐a eliberat şi că au fost emise pe
numele solicitantului.

Controlul conformităţii va consta în verificarea
prezenţei obligatorii a acestor documente şi ca
hotărârea consiliului/ilor local/e conţin/e toate
punctele obligatorii specificate.
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Expertul verifica prezenţa obligatorie a actului de
proprietate / documentului încheiat/autentificat la
notariat care atestă dreptul de administrare asupra
obiectivului care este subiectul intervenței propuse
prin proiect.
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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)
3.4 Pentru ONG‐uri
Documente doveditoare de către ONG‐uri
privind dreptul de proprietate /administrare
pe o perioadă de 10 ani, asupra bunurilor
imobile la care se vor efectua lucrări, conform
cererii de finanţare;
4. Hotărârea Consiliului Local / Hotarârile
Consiliului Local în cazul ADI/ Hotarârea
Adunarii Generala în cazul ONG pentru
implementarea proiectului, cu referire la
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5.2. Actul de înființare și statutul ADI / ONG

6.1 Notificare privind conformitatea
proiectului cu condiţiile de igienă şi sănătate
publică
sau
6.2 Notificare că investiţia nu face obiectul
evaluării condiţiilor de igienă şi sănătate
publică, dacă este cazul
7. Raport asupra utilizării programelor de
finanţare nerambursabilă întocmit de
solicitant (va cuprinde amplasamentul,
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 2007, pentru
aceleași tipuri de investiții

Expertul verifica prezenţa acestor documente.
Controlul conformităţii va consta în verificarea că
aceste documente sunt completate, semnate şi poartă
ştampila administraţiei care le‐a eliberat şi ca sunt
emise pe numele solicitantului.

Acest document se verifica în cazul solicitanţilor ADI.
Controlul conformităţii va consta în verificarea că
acest document este completat, semnat şi poartă
ştampila administraţiei care l‐a eliberat şi dacă este
valabil la data depunerii proiectului.
Expertul verifica existenţa unuia dintre documente.
Controlul conformităţii va consta în verificarea, pe de
o parte, că acest document este completat, semnat şi
poartă ştampila instituţiei care l‐a eliberat, iar pe de
altă parte că acesta este valabil la data depunerii
cererii de finanţare
In cazul in care in Sectiunea C din cererea de finantare
solicitantul declara ca a obtinut finantare
nerambursabila, se verifica prezenta Raportului
asupra utilizării programelor de finanţare
nerambursabilă
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5.1. Încheiere privind înscrierea în Registrul
Asociațiilor și Fundațiilor, rămasă definitivă /
Certificat de înregistrare în Registrul
Asociațiilor și Fundațiilor

Controlul conformităţii va consta în verificarea că
aceste documente sunt semnate şi poartă ştampila
administraţiei/ solicitantului eligibil care le‐a eliberat
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următoarelor puncte (obligatorii):
necesitatea și oportunitatea investiţiei;
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.);
nominalizarea reprezentantului legal al
comunei/ADI/ONG pentru relaţia cu AFIR în
derularea proiectului.
angajamentul de asigurare a cofinantarii, daca
este cazul
5. Certificatul de Înregistrare Fiscală
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8. 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
9. Dovada faptului că solicitantul este
înregistrat ca furnizor de servicii sociale
conform legislației în vigoare

Controlul conformităţii va consta în verificarea, pe de
o parte, că acest document este completat, semnat şi
poartă ştampila instituţiei care l‐a eliberat, iar pe de
altă parte, că aceasta este valabil la data depunerii
cererii de finanţare.

Controlul conformităţii va consta în verificarea, pe de o
parte, că acest document este completat, semnat şi
poartă ştampila instituţiei care l‐a eliberat, iar pe de
altă parte, că aceasta este valabil la data depunerii
cererii de finanţare.
10. Declarație pe propria răspundere a
Expertul verifica prezenţa acestui document. Controlul
solicitantului că nu a mai depus același proiect conformităţii va consta în verificarea faptului că
în cadrul altor măsuri din PNDR 2014‐2020
această declaraţie pe propria răspundere a
solicitantului este datată şi semnată de solicitant
11. Declarație pe propria răspundere a
Expertul verifica prezenţa acestui document. Controlul
solicitantului că nu se află în insolvență sau în conformităţii va consta în verificarea faptului că
incapacitate de plată
această declaraţie pe propria răspundere a
solicitantului este datată şi semnată de solicitant
Alte documente justificative (se vor specifica
dupa caz)
1 …………………………………………..
2 …………………………………………….
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Expertul care întocmeste /verifică Fisa de verificare îşi concretizează verificarea prin înscrierea unei bife
(„√”) în casutele/câmpurile respective.
.
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Anexa H ‐ Metodologie pentru verificarea eligibilității proiectului
1. Verificarea eligibilității solicitantului

DOCUMENTE DE PREZENTAT

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE

Solicitantul şi‐a însuşit în
totalitate
angajamentele
asumate în secțiunea (F) din
Cererea
de
Finanțare
‐
Declaraţia
pe
proprie
răspundere?

Expertul verifica in Cererea de finantare daca sunt bifate casutele
aferente tuturor punctelor existente in Angajamente/Declaratii pe
proprie raspundere, daca aceasta este datata, semnata/ stampilata.
Daca pe parcursul verificarii proiectului expertul constata ca sunt
respectate punctele insusite prin Declaratie, acesta bifeaza da in
casuta corespunzatoare. În caz contrar, expertul bifează nu şi
motivează poziţia sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica
„Observatii” iar cererea de finantare va fi declarata neeligibila.
La ultima rubrica “Accept publicarea pe site‐ul AFIR a datelor mele
de contact (denumire, CUI/CIF, adresa, telefon, denumire proiect,)”,
dacă solicitantul a selectat NU, opţiunea nu afectează decizia asupra
proiectului şi informaţiile nu vor deveni publice).

2.Verificarea condiţiilor de eligibilitate ale proiectului
EG1. Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili.
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR
PREZENTATE
Se verifică dacă informaţiile menţionate în paragraful A6. B1.1
Certificatul de înregistrare fiscală
si B1.2 al Cererii de finanţare corespund cu cele menţionate în
documentele5, 5.1 și 5.2 prezentate: numele solicitantului,
Încheiere privind înscrierea în registrul statutul şi codul fiscal.
asociaţiilor şi fundaţiilor, rămasă
definitivă/ Certificat de înregistrare în Se verifica conformitatea informatiilor mentionate la punctul
registrul asociaţiilor şi fundaţiilor (în A6, B1.1 si B1.2 din Cererea de finantare cu informatiile din
documentele prezentate:
cazul ADI/ONG)
‐Pentru ADI/ONG, Expertul verifică dacă din doc.5.2 prezentat
şi
Actul de înfiinţare şi statutul ADI/ONG sunt menţionate următoarele: denumirea asociaţiei/ONG,
asociaţii, sediul, durata, scopul înfiinţării şi membrii Consiliului
‐Declaratia F a cererii de finanţare
Director.
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Pentru ONG
Expertul va verifica dacă documentele care atestă înființarea și
funcționarea ONG (actul de înfiinţare şi statutul, Încheiere
privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, rămasă
definitivă/ Certificat de înregistrare în registrul asociaţiilor şi
fundaţiilor, actele doveditoare ale sediului), dovedesc că sediul
social al asociaţiei se află în teritoriul Ținutul Bârsei. Se verifică
dacă a fost desemnat un reprezentantul legal, pentru
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DOCUMENTE PREZENTATE

Grupul de Acțiune Locală
ȚINUTUL BÂRSEI

colaborare cu GAL Ținutul Bârsei / AFIR, în vederea realizării
proiectului propus şi corespunde informaţiilor din B1.3.
Se verifică Declaratia F a cererii de finanţare ‐ declaraţie pe
proprie răspundere a solicitantului privind datoriile fiscale
restante şi faptul că solicitantul nu se regăseşte în una din
Categoriile de solicitanți/ beneficiari ai măsurilor /sub‐
măsurilor de investiții derulate prin PNDR 2014‐ 2020,
restricționate de la finanțare.
Dacă în urma verificării documentelor reiese că solicitantul se încadrează în categoria solicitanţilor
eligibili, expertul bifează căsuţa corespunzătoare solicitantului şi căsuţa DA.
Dacă în urma verificării documentelor reise că solicitantul nu este înfiinţat în teritoriul Ținutul Bârsei va
bifa căsuţa NU iar Cererea de Finanţare va fi declarată neeligibilă
În cazul în care solicitantul nu se încadrează în categoria solicitanţilor, expertul bifează căsuţa NU,
motivează poziţia lui în liniile prevăzute în acest scop la rubrica Observaţii iar Cererea de Finanţare va fi
declarată neeligibilă.
EG2 .S Solicitantul trebuie să se angajeze că va asigura întreținerea/mentenanța investiției pe o
perioadă de minimum 5 ani de la data ultimei plaţi.

DOCUMENTE PREZENTATE

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE

‐ Hotărârea Consiliului Local /
Consiliilor Locale in cazul ADI/‐
Hotararea Adunarii Generale a
ONG pentru implementarea
proiectului
•
angajamentul de a
suporta
cheltuielile
mentenanta a investiţiei pe o
perioadă de minimum 5 ani de
la data efectuării ultimei plăți‐la
care investitia a fost data in
exploatare;

Expertul verifică în Hotararea Consiliului Local/Hotărârile Consiliilor
Locale în cazul ADI/ Hotararea Adunarii Generale a ONG pentru
implementarea proiectului,
angajamentul de a suporta cheltuielile
de întreţinere/mentenanță a investiţiei pe o perioadă de minimum 5
ani de la data la care investitia a fost data in exploatare;

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că proiectul are Hotărârea de Consiliului Local /Hotararile
de Consiliu Locale / Hotararea Adunarii Generale a ONG, pentru realizarea investiţiei, cu referire la
punctele obligatorii mentionate mai sus , expertul bifează casuţa din coloana DA din fişa de verificare. (În
caz contrar, expertul bifează casuţa din coloana NU şi motivează poziţia lui în rubrica „Observaţii” din fişa
de evaluare generală a proiectului, criteriul de eligibilitate nefiind îndeplinit.
EG. 3 Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată
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PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR
PREZENTATE
Pag

DOCUMENTE PREZENTATE
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Declaraţia pe proprie răspundere, alte Expertul verifică declaraţia pe proprie răspundere.
documente specifice, după caz, fiecărei Expertul va verifică în Buletinul procedurilor de
categorii de solicitanți
insolvenţă publicat pe site‐ul Ministerului Justiţiei
dacă solicitantul este în situaţia deschiderii procedurii
de insolvenţă.
Dacă verificarea documentelor confirmă faptul solicitantul nu se găseste în insolvenţă sau în incapacitate
de plată, expertul bifează casuţa din coloana DA din fişa de verificare. (În caz contrar, expertul bifează
casuţa 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 se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin sub‐
măsură.
DOCUMENTE PREZENTATE

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE
Studiul de Fezabilitate/Documentatia Expertul verifică în baza informaţiilor din Cererea de
de Avizare pentru Lucrari‐ de Interventii Finanţare şi SF/DALI/MJ, dacă investiția se încadrează în cel
/ Memoriu Justificativ, întocmite puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin sub‐măsură.
conform legislaţiei în vigoare (HG nr.
28/2008 privind aprobarea conţinutului Se verifică dacă Certificatul de Urbanism este eliberat pentru
cadru al documentaţiei tehnico‐ investiţia propusă prin proiect, dacă este valabil la data
economice
aferente
investiţiilor depunerii Cererii de finanţare.,
publice, precum şi a structurii şi
metodologiei de elaborare a devizului
general pentru obiective de investiţii şi
lucrări de intervenţii)
Certificatul de Urbanism
Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că investiția se încadreză 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.

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
Expertul verifică dacă terenul pe care se amplasează proiectul este
înregistrat în domeniul public. În situaţia în care în inventarul
publicat în Monitorul Oficial al României terenurile / clădirile care
fac obiectul proiectului nu sunt incluse în domeniul public, sunt
incluse într‐o poziţie globală, expertul verifică legalitatea
modificărilor/completărilor efectuate şi dacă prin acestea se
dovedeşte că terenul /cladirile care fac obiectul proiectului aparţin
domeniului public.

Grupul de Acțiune Locală ȚINUTUL BÂRSEI
Comuna Hălchiu, Str Feldioarei nr 1, Jud Brașov

Pag

DOCUMENTE PREZENTATE
Studiul
de
Fezabilitate/Documentatia
de
avizare pentru Lucrari de Interventii
/ Memoriul Justificativ
si
Inventarul bunurilor ce aparţin
domeniului
public
al
comunei/comunelor,
întocmit
conform legislaţiei în vigoare
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EG5. Investiţia trebuie să se realizeze în teritoriul Ținutul Barsei
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EG6.
Investiția trebuie să demonstreze impactul privind integrarea minorităților etnice aflate în
situații de excluziune socială
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privind proprietatea publică şi În cazul solicitantilor publici care realizează investiţii de
regimul juridic al acesteia, atestat infrastructură şi pe alte terenuri publice care nu aparţin
prin Hotărâre a Guvernului şi solicitantului ci sunt administrate de o instituţie a statului, se va
publicat în Monitorul Oficial al verifica avizul administratorului terenului aparţinând domeniului
României (copie după Monitorul public, privind realizarea investiţiei şi condiţiile de folosire a
Oficial),
însoţit
de
acordul terenului (termene (minimum 10 ani) şi obligaţii).
autorităţii deţinătoare (în cazul în Pentru ONG expertul verifică actul de proprietate iar în cazul
care terenul este inclus în Contractului de concesiune/delegare a administrării bunului
proprietatea
publică
sau imobil perioada de delegare a administrarii bunului imobil.
administrarea
unei
autorităţi Pentru ONG‐uri, se verifica dacă actul de proprietate sau
publice locale, alta decât cea care contractul de concesiune asupra clădirii/terenului care face/fac
solicită fonduri FEADR)(dacă este obiectul cererii de finanţare, certifică dreptul de
proprietate/folosinţă asupra acestora.
cazul);
În cazul contractelor de concesiune se verifică adresa emisă de
sau
avizul administratorului terenului concendent din care să reiasă situaţia privind respectarea
aparţinând domeniului public, altul clauzelor contractuale, realizarea investiţiilor prevăzute în
decât cel care solicită fonduri contract şi alte clauze. În cazul în care solicitantul nu şi‐a respectat
obligaţiile contractuale sau nu deţine drept de folosinţă asupra
FEADR (dacă este cazul);
imobilului concesionat inclusiv pe perioada de monitorizare,
sau
Hotărârea Consiliului Local privind criteriul nu este indeplinit.
aprobarea modificărilor şi / sau De asemenea expertul verifică dacă investiția se realizeză la nivel
completărilor la inventar în sensul de comună, respectiv în satele componente
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
Pentru ONG
Act de proprietate/Contract de
concesiune
/
delegare
a
administrării bunului imobil, valabil
pentru o perioadă de cel puțin 10
ani de la data depunerii Cererea de
Finanțare (ONG);
Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că solicitanții fac dovada proprietății/administrării
terenului pe care se realizează investiția și că investiția se realizeză la nivel de comună, respectiv în satele
componente, 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.
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DOCUMENTE PREZENTATE

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR
PREZENTATE
Studiul de Fezabilitate/Documentatia de Expertul verifică daca din documentele prezentate rezulta
avizare pentru Lucrari de Interventii / că investiția propusă are impact / produce efecte în sensul
Memoriul Justificativ
integrării minorităților etnice aflate în situații de excluziune
socială
Dacă în urma verificării documentelor reiese faptul că investiția are impact / produce efecte în sensul
integrării minorităților etnice aflate în situații de excluziune socială, expertul bifează căsuţa DA.
Dacă în urma verificării documentelor nu reiese în mod clar faptul că investiția are impact / produce efecte
în sensul integrării minorităților etnice aflate în situații de excluziune socială, expertul bifează căsuţa NU,
motivează poziţia lui în liniile prevăzute în acest scop la rubrica Observaţii iar Cererea de Finanţare va fi
declarată neeligibilă.
EG7.

Investiția trebuie să dezvolte servicii sociale recunoscute de legislația în vigoare

DOCUMENTE PREZENTATE

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR
PREZENTATE
Studiul de Fezabilitate/Documentatia de Expertul verifică daca din documentele prezentate rezulta
avizare pentru Lucrari de Interventii / că investiția propusă va dezvolta un serviciu social
Memoriul Justificativ
recunoscut de legislația în vigoare (în special cu Hotărârea
Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului
serviciilor sociale, precum și a regulamentelor‐cadru de
organizare și funcționare a serviciilor sociale)
Dacă în urma verificării documentelor reiese faptul că investiția va dezvolta un serviciu social recunoscut
de legislația în vigoare, expertul bifează căsuţa DA.
Dacă în urma verificării documentelor nu reiese în mod clar faptul că proiectul va dezvolta un serviciu
social recunoscut de legislația în vigoare, expertul bifează căsuţa NU, motivează poziţia lui în liniile
prevăzute în acest scop la rubrica Observaţii iar Cererea de Finanţare va fi declarată neeligibilă.
EG8. Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General;
DOCUMENTE PREZENTATE
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR
PREZENTATE
Certificatul de Urbanism
Expertul verifică în baza informaţiilor din
Certificatului de Urbanism, valabil la data depunerii
Cererii de finantare, dacă investiţia respectă Planul
Urbanistic General
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EG 9. 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
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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.
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specifice POCU; Prin aceste proiecte nu pot fi finanțate infrastructuri de tip rezidențial;
DOCUMENTE PREZENTATE
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR
PREZENTATE
Studiul de Fezabilitate/Documentatia de avizare Expertul verifică daca din documentele prezentate
pentru Lucrari de Interventii / Memoriul rezulta că proiectul de infrastructură socială asigură
Justificativ
funcționarea prin operaționalizarea infrastructurii
de către o entitate acreditată ca furnizor de servicii
sociale;
De Asemenea se verifică angajamentul solicitantului
de a asigura sustenabilitatea proiectelor din surse
proprii sau prin obținerea finanțării în cadrul Axei 5
POCU.
Se verifică dacă serviciul propus este de tip
rezidențial.
Dacă verificarea documentelor confirmă faptul ca investiția respectă criteriul de eligibilitate, expertul
bifează căsuţa din coloana DA din fişa de verificare. În caz contrar, expertul bifează căsuţa din coloana
NU şi motivează poziţia lui în rubrica „Observaţii” din fişa de evaluare generală a proiectului, proiectul
fiind neeligibil.

EG10. Investițiile sunt eligibile dacă operațiunile relevante sunt implementate în conformitate cu
planurile de dezvoltare a municipalităților și a satelor în zonele rurale și a serviciilor de bază oferite de
acestea, acolo unde există asemenea planuri, și sunt coerente cu orice strategie de dezvoltare locală
relevantă;
DOCUMENTE PREZENTATE
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR
PREZENTATE
Studiul de Fezabilitate/Documentatia de avizare Expertul verifică daca din documentele prezentate
pentru Lucrari de Interventii / Memoriul rezulta că proiectul este implementat în conformitate
Justificativ
cu planurile de dezvoltare a municipalităților și a
satelor în zonele rurale și a serviciilor de bază oferite
de acestea, acolo unde există asemenea planuri, și
sunt coerente cu orice strategie de dezvoltare locală
relevantă
Dacă verificarea documentelor confirmă faptul ca proiectul este implementat în conformitate cu planurile
de dezvoltare a municipalităților și a satelor în zonele rurale și a serviciilor de bază oferite de acestea,
acolo unde există asemenea planuri, și sunt coerente cu orice strategie de dezvoltare locală relevantă,
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.

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE
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DOCUMENTE PREZENTATE
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Verificarea bugetului indicativ
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1.Studiul
de
Fezabilitate
/Documentaţia de Avizare pentru
Lucrări de Intervenţii / Memoriul
Justificativ, întocmite conform
legislaţiei în vigoare (HG nr. 28/2008
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).

Se verifică Bugetul indicativ din cererea de finanţare prin
corelarea informaţiilor menţionate de solicitant în liniile bugetare
cu prevederile din fişa tehnică a măsurii.
Se va verifica dacă tipurile de cheltuieli şi sumele înscrise sunt
corecte şi corespund devizului general al investiţiei.
Bugetul indicativ se verifică astfel:
‐
valoarea eligibilă pentru fiecare capitol să fie egală cu
valoarea eligibilă din devize;
‐
valoarea pentru fiecare capitol sa fie egală cu valoarea din
devizul general, fara TVA;
‐
în matricea de verificare a bugetului indicativ se
completeaza „Actualizarea” din bugetul indicativ al CF, care nu se
regaseste in devizul general;
‐
in bugetul indicativ valoarea TVA este egala cu valoarea
TVA din devizul general.
Cheile de verificare sunt urmatoarele:
‐
valoarea cheltuielilor eligibile de la Cap. 3 < 10% din
(cheltuieli eligibile de la Cap 1.2 + Cap. 1.3 + Cap.2 +Cap.4 );
‐ cheltuieli diverse şi neprevăzute (Pct.5.3) trebuie sa trecute in
rubrica neeligibil

‐ actualizarea nu poate depăşi 5% din totalul cheltuielilor
eligibile
Se verifică corectitudinea calculului.
Se verifica corelarea datelor prezentate in Devizul general cu cele
prezentate în studiul de fezabilitate.
Verificarea constă în asigurarea că toate costurile de investiţii propuse pentru finanţare sunt eligibile şi
calculele sunt corecte iar Bugetul indicativ este structurat pe capitole şi subcapitole.
Se completează matricea de verificare a Bugetului indicativ în format electronic, se printează şi se
atașează la E 1.2 FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI
9 Informaţiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din cererea de finanţare sunt corecte şi sunt în
conformitate cu devizul general devizele pe obiect precizate în Studiul de Fezabilitate /Documentaţia
de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii / Memoriul Justificativ ?
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Observație:
Dacă există diferențe de încadrare, în sensul că unele cheltuieli neeligibile sunt trecute în categoria
cheltuielilor eligibile, bugetul este retransmis solicitantului pentru recalculare, prin Fișa de solicitare a
informaţiilor suplimentare.
Prin transmiterea de catre solicitant a bugetului corectat , expertul va completa bugetul în Fișa de
verificare și bifează DA cu diferențe , motivandu‐și poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica
Observații.

61

După completarea matricei de verificare a Bugetului indicativ, dacă cheltuielile din cererea de finanţare
corespund cu cele din devizul general şi devizele pe obiect, neexistand diferente, expertul bifează caseta
corespunzatoare DA.
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În cazul în care nu se efectuează corectura de catre solicitant, expertul bifeaza NU și îşi motivează poziţia
în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații.
Dacă există mici diferențe de calcul în cererea de finanţare față de devizul general şi devizele pe obiect,
expertul efectueaza modificarile în buget şi în matricea de verificare a Bugetului indicativ (în baza
informațiilor trimise de către solicitant referitoare la diferențele de calcul), și bifează caseta
corespunzatoare DA cu diferențe. În acest caz se vor oferi explicaţii în rubrica Observaţii.
În cazul în care nu se efectuează corectura de catre solicitant, expertul bifeaza NU și îşi motivează poziţia
în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observații.
Cererea de finanţare este declarată eligibilă prin bifarea casuței corespunzatoare DA/DA cu diferențe.
10. Verificarea corectitudinii ratei de schimb. Rata de conversie între Euro şi moneda naţională pentru
Romania este cea publicată de Banca Central Europeana pe Internet la adresa:
<http://www.ecb.int/index.html> (se anexează pagina conţinând cursul BCE din data întocmirii
Studiului de fezabilitate/ Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții):
Expertul verifica dacă data şi rata de schimb din cererea de finanţare şi cea utilizata in devizul general din
studiul de fezabilitate/ Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii shett‐ul ) corespund cu cea
publicată de Banca Central Europeana pe Internet la adresa : <http://www.ecb.int/index.html>. Expertul
va atasa pagina conţinând cursul BCE din data întocmirii Studiului de fezabilitate/ Documentația de
Avizare a Lucrărilor de Intervenții.
Daca in urma verificarii se constata ca aceasta corespunde, expertul bifează caseta corespunzatoare DA.
Daca aceasta nu corespunde, expertul bifează caseta corespunzatoare NU şi înştiinţează solicitantul in
vederea clarificarii prin Fisa de solicitare a iinformaţiilor suplimentare

11. Sunt investiţiile eligibile în conformitate cu specificatiile sub‐măsurii?
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Cheltuielile neeligibile generale sunt:
• 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 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;
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Se verifică dacă cheltuielile neeligibile din fişa măsurii sunt incluse în devizele pe obiecte si bugetul
indicativ.
Se verifica lista investiţiilor şi costurilor neeligibile şi cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 226/2015
privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol
pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, cu modificările şi
completările ulterioare.
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b.
achiziţionarea de terenuri neconstruite si 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 Programului Naţional 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.
Cheltuielile eligibile pentru sprijinul FEADR .
Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investiții corporale și / sau
necorporale, conform următoarei listei indicative a cheltuielilor eligibile:
Costurile generale ocazionate 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.

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt:
Cheltuieli pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management, inclusiv onorariile pentru
consultanta privind durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, potrivit
art.45 din Regulamentul (UE) nr.1305 / 2013, precum şi cele privind obţinerea avizelor, acordurilor şi
autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională.
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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
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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 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 , documentatie de avizare a lucrărilor de intervenție, întocmite în
conformitate cu prevederile legislației în vigoare;
c) sunt necesare în procesul de achiziții publice pentru activitățile eligibile ale operațiunii;
d) sunt aferente activităților de coordonare şi supervizare a execuției şi recepției lucrărilor de construcții
‐ montaj.
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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, aferente cererilor de
finanţare depuse de solicitanţii publici pentru Măsuri / Sub‐Măsuri din PNDR 2014‐2020, trebuie
întocmite potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 28/2008.
Conţinutul‐cadru al proiectului tehnic va respecta prevederile Ordinului nr. 863 din 2 iulie 2008 pentru
aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28 / 2008 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"
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.
Pentru costurile neeligibile, expertul verifica daca costurile neeligibile prezentate mai sus se regasesc in
bugetul indicativ. Daca aceste costuri se regasesc in bugetul indicativ, se bifeaza casuta corespunzatoare
din dreptul fiecarei cheltuieli neeligibile si se verifica daca aceste costuri se regasesc in coloana de
cheltuieli neeligibile.
Daca in urma verificarii se constata ca cheltuielile eligibile si neeligibile sunt trecute in coloanele
corespunzatoare acestora, expertul bifeaza DA in casuta corespunzatoare, in caz contrar bifeaza NU si îşi
motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observatii, aceste cheltuieli fiind neeligibile.
12. Costurile reprezentand plata arhitectilor, inginerilor şi consultantilor, taxelor legale, a studiilor de
fezabilitate, achizitionarea de licente şi patente, pentru pregatirea şi/sau implementarea proiectului,
direct legate de masura, nu depasesc 10% din costul total eligibil al proiectului?
Expertul verifica in bugetul indicativ daca valoarea cheltuielilor eligibile de la Cap. 3 <10% din (cheltuieli
eligibile de la subcap 1.2 + subcap. 1.3 + subcap.2.+Cap.4)
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13. Cheltuielile diverse şi neprevazute (Cap. 5.3) din Bugetul indicativ sunt încadrate în rubrica
neeligibil?.
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Daca aceste costuri se incadreaza in procentele specificate mai sus, expertul bifează DA in caseta
corespunzatoare, in caz contrar solicita corectarea bugetului indicativ prin formularul E3.4.
Prin transmiterea formularului de răspuns la cererea de informații suplimentare de catre solicitant cu
bugetul corectat, expertul completeaza bugetul din fisa de verificaresi bifeaza DA cu diferente si îşi
motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observatii.
În cazul în care nu se efectuează corectura de catre solicitant ,expertul bifeaza NU și îşi motivează poziţia
în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observatii.
Cererea de finanţare este declarată eligibilă prin bifarea casutei corespunzatoare DA/DA cu diferente.
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Expertul verifica in bugetul indicativ daca valoarea cheltuielilor diverse şi neprevazute sunt trecute la
rubrica neeligibil.
Daca aceste costuri respecta conditia de mai sus, expertul bifează DA in caseta corespunzatoare, in caz
contrar solicita corectarea bugetului indicativ prin formularul E3.4.
Prin transmiterea formularului de răspuns la cererea de informații suplimentare de catre solicitant cu
bugetul corectat, expertul completeaza bugetul din fisa de verificare si bifeaza DA cu diferente si îşi
motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observatii.
In cazul in care nu se efectueaza corectura de catre solicitant, expertul bifeaza NU si îşi motivează poziţia
în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observatii.
Cererea de finanţare este declarată eligibilă prin bifarea casutei corespunzatoare DA/DA cu diferente.

14. TVA este corect încadrat în coloana cheltuielilor neeligibile/eligibile?
Expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuţa corespunzătoare în declaraţia F.
Dacă solicitantul este plătitor de TVA, valoarea TVA aferent cheltuielilor eligibile purtătoare de TVA, este
trecută în coloana cheltuielilor neeligibile?
Expertul verifică dacă valoare TVA este trecută în coloana cheltuielilor neeligibile, în cazul în care
solicitantul a declarat că este plătitor de TVA, şi bifează DA în căsuţa corespunzătoare.
Expertul va bifa căsuţa NU în cazul în care solicitantul este plătitor de TVA şi valoarea TVA este trecută în
coloana cheltuielilor eligibile şi va opera modificările în bugetul indicativ, motivându‐şi decizia la rubrica
Observaţii.
Dacă solicitantul este neplătitor de TVA, valoarea TVA aferent cheltuielilor eligibile purtătoare de TVA,
poate fi trecută în coloana cheltuielilor eligibile sau neeligibile.
Expertul va bifa DA în căsuţa corespunzătoare dacă TVA este trecut în coloana cheltuielilor eligibile si
verifică dacă valoarea TVA se referă numai la valoarea cheltuielilor eligibile purtătoare de TVA.
În cazul identificării unor diferenţe, expertul verifică corectitudinea valorii TVA şi bifează DA cu diferenţe
şi va opera modificările în bugetul indicativ, motivându‐şi decizia la rubrica Observatii.
Verificarea rezonabilităţii preţurilor
15. Categoria de bunuri se regaseste in Baza de Date?
Expertul verifica daca categoria de bunuri din devizele pe obiecte se regaseste in Baza de date preţuri de
pe pagina de internet AFIR. Daca se regasesc, expertul bifează in caseta corespunzatoare DA.
Daca categoria de bunuri nu se regaseste in Baza de date preţuri, expertul bifează in caseta
corespunzatoare NU.
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15.2. Dacă l categoria de bunuri se regăseşte în Baza de Date, preţurile utilizate pentru bunuri se
incadreaza in maximul prevazut în Baza de Date de preţuri?
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15.1. Daca la pct. anterior. raspunsul este DA, sunt atasate extrasele tiparite din baza de date?
Daca sunt ataşate extrasele tipărite din Baza de date, expertul bifează în caseta corespunzătoare DA, iar
dacă nu sunt ataşate expertul bifează NU şi printeaza din baza de date extrasele relevante.
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Expertul verifica daca preţurile se incadreaza in maximul prevazut în Baza de Date de preţuri pentru bunul
respectiv, bifează in caseta corespunzatoare DA, suma acceptata de evaluator fiind cea din devize.
Daca preţurile nu se incadreaza in valorile maxime prevazute în Baza de Date de preţuri pentru bunurile
respective, expertul notifica solicitantul prin solicitarea de informații suplimentare de diferenta dintre
cele doua valori pentru modificarea bugetului indicativ/ devizului general cu valoare din baza de date
pentru bunul/ bunurile respective. In urma raspunsului solicitantului expertul bifează in caseta
corespunzatoare DA in cazul in care solicitantul si‐a insusit valoarea din baza de date de preturi sau bifeaza
in casuta corespunzatoare NU, daca solicitantul nu este de acord, cheltuiala trecându‐se pe neeligibil.
16 Pentru lucrari, exista in SF/DALI declaraţia proiectantului semnată şi ştampilată privind sursa de
preţuri?
Expertul verifica existenta precizarilor proiectantului privind sursa de preţuri din Studiul de fezabilitate,
daca declaraţia este semnata şi ştampilată şi bifează in caseta corespunzatoare DA sau NU.
Daca proiectantul nu a indicat sursa de preţuri pentru lucrari, expertul înştiinţează solicitantul prin
solicitarea de informații suplimentare pentru trimiterea declaratiei proiectantului privind sursa de preţuri,
menţionând ca daca aceasta nu este transmisa, cheltuielile devin neeligibile. După primirea declaratiei
proiectantului privind sursa de preţuri, expertul bifează DA. Daca in urma solicitarii de iinformaţii,
solicitantul nu furnizeaza declaraţia proiectantului privind sursa de preţuri, cheltuielile corespunzatoare
devin neeligibile şi expertul modifica bugetul indicativ respectiv valoarea totala eligibila proiectului, in
sensul diminuarii acestuia cu costurile corespunzatoare.
In situatia in care o parte din bunuri/servicii se regasesc in baza de date şi pentru celelalte se prezinta
oferte, se bifează da şi la pct. 15.1 şi la pct.16., iar la rubrica Observaţii expertul va mentiona ca preţurile
pentru bunuri/serviciile sunt incluse in cheltuieli.
17. La fundamentarea costului investiţiei de bază s‐a ţinut cont de prevederile HG nr.363/2010 privind
aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investitii finantate din fonduri publice?
Expertul compară costurile utilizate pentru întocmirea devizelor pe obiect aferente capitolului 4 al
devizului general, cu valoarea celor menţionate în HG 363/2010 privind costurile standard pentru lucrări
de investiţii. În situaţia în care valoarea unitară din cererea de finanţare este mai mare decât cea din HG
363/2010 pentru acelaşi tip de investiţie, se solicită justificări privind fundamentarea costurilor adoptate
şi, după caz, elaborarea de devize pe obiect distincte pentru categoriile de lucrări incluse în calculul
costului standard prevăzut în HG 363/2010. În funcţie de răspuns, expertul ajustează, dacă este cazul,
bugetul indicativ şi notifică solicitantul despre aceste modificări. Motivele care au condus la modificări ale
bugetului sunt menţionate la rubrica Observaţii.
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18 Planul financiar este corect completat şi respectă gradul de intervenţie publică?
Expertul verifică dacă:
Planul financiar este completat corect.
Proiectul respectă gradul de intervenție publică.
Prin proiect generatore de venit se înțelege orice operațiune care implică o investiție într‐o infrastructură
a cărei utilizare este supusă unor redevențe suportate direct de utilizatori sau orce operațiune care implică
vânzarea sau închirierea unui teren sau a unui imobil sau orce altă furnizare de servicii contra unei plăți.
În situația în care proiectul îndeplinește condițiile de mai sus expertul bifează în caseta corespunzatoare
DA, în caz contrar expertul bifează in caseta corespunzatoare NU şi îşi motivează poziţia în linia prevăzută
în acest scop la rubrica Observaţii.
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19. Proiectul se încadreaza în plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil?
Expertul verifica în Planul financiar, rândul „Ajutor public nerambursabil”, coloana 1, dacă cheltuielile
eligibile corespund cu plafonul maxim precizat în fișa tehnică a măsurii şi sunt în conformitate cu condițiile
precizate, după cum urmează:
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi 100% din totalul
cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va fi de. 80% din
totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit.
Dacă valoarea eligibilă a proiectului se încadrează în plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil,
expertul bifează în caseta corespunzatoare DA.
Dacă valoarea eligibilă a proiectului depasește plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil,
expertul bifează in caseta corespunzatoare NU şi îşi motivează poziţia în linia prevăzută în acest scop la
rubrica Observaţii.
20. Avansul solicitat se încadrează într‐un cuantum de până la 50% din ajutorul public nerambursabil?
Expertul verifică daca avansul cerut de catre solicitant reprezintă cel mult 50% din ajutorul public pentru
investiţii. Dacă da, expertul înscrie valoarea în Planul financiar şi bifează caseta DA, în caz contrar solicita
corectarea bugetului indicativ prin formularul de solicitare a informațiilor suplimentare.
Prin transmiterea formularului de răspuns la cererea de informații suplimentare de catre solicitant cu
bugetul corectat, expertul înscrie valoarea în Planul financiar și bifează DA cu diferențe și îşi motivează
poziţia în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observatii.
În cazul în care nu se efectuează corectura de catre solicitant, expertul bifeaza NU și îşi motivează poziţia
în linia prevăzută în acest scop la rubrica Observatii.
În cazul în care potențialul beneficiar nu a solicitat avans, expertul bifează caseta Nu este cazul.
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Expertul care întocmeste Fisa de verificare îşi concretizează verificarea prin înscrierea unei bife („√”) în
casutele/câmpurile respective. Persoana care verifică munca expertului certifică acest lucru prin
înscrierea unei linii oblice („\”) de la stânga sus spre dreapta jos suprapusă peste bifa expertului.
Dacă există divergenţe între expert şi persoana care verifică munca expertului, acestea sunt
mediate/rezolvate de şeful ierarhic superior, care îşi însuşeşte decizia prin semnătură.
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Anexa I ‐ Metodologia de verificare pe teren
Expertul va completa in Fisa de verificare pe teren data la care s‐a efectuat vizita pe teren, localizarea
proiectului (conform cererii de finantare – sat/comuna) precum si persoana care l‐a insotit pe expert la
verificarea pe teren (numele si functia acesteia – reprezentant legal/ un imputernicit al acestuia).
Expertii vor bifa in coloanele corespunzatoare din tabel;
Expertii vor bifa in coloanele corespunzatoare din tabel;
Expertii vor bifa in coloanele din tabel – daca reprezentantul legal/ un imputernicit al acestuia nu permite
accesul la obiectivul de investitie, acestia vor bifa in coloana Nu si vor inscrie la rubrica Observatii.
Pentru investitiile noi se verifica existenta terenului pe care va fi amplasata investitia, conform Cererii de
Finantare si localizarii acesteia. ;
Pentru investitiile noi se va verifica amplasamentul în concordanţă cu certificatul de urbanism. De
asemenea se va verifica daca amplasamentul specificat in cererea de finantare este in concordanta cu
informatiile furnizate in avizele solicitate prin certificatul de urbanism.
Pentru modernizari se verifica daca amplasarea constructiei existente, care urmeaza sa fie modernizata,
corespunde cu cea din Cererea de Finantare si din documentele anexate Cererii de Finantare.
Atat pentru modernizare, extindere, renovare cat si pentru investie noua, se verifica pe teren daca
proiectul are acces la infrastructura de baza (drumuri principale, electricitate, apa, canalizare etc.),
conform celor specificate in studiul de fezabilitate.
La rubrica Observatii se vor preciza in mod explicit elementele de infrastructură existente, precum şi dacă
acestea corespund cu cele descrise în studiul de fezabilitate.
Daca investitia se refera la modernizarea, renovarea unei cladiri se verifica existenta cladirii si daca
clădirile existente propuse a fi modernizate sau renovate corespund cu specificaţiile din expertiza tehnică
(stadiul fizic, starea fizica şi gradul de uzură) şi cu cea descrisa in studiul de fezabilitate.
În varianta în care se solicită prin proiect continuarea unui obiectiv realizat parţial de beneficiar din
fonduri proprii, se va prezenta expertiza tehnica a lucrarii existente.
În cazul lucrările existente care nu au avut la bază un proiect tehnic şi autorizaţie de construcţie se va
prezenta un raport de expertiză pentru a certifica rezistenţa şi stabilitatea construcţiei. In studiul de
fezabilitate proiectantul va propune solutia tehnica pentru modernizarea /renovarea constructiei.
Daca proiectul se refera la achizitionarea unor noi dotari se verifica daca acestea au legatura cu proiectul
propus spre finantare in conformitate cu prevederile din studiului de fezabilitate.
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Expertii trebuie sa realizeze fotografii document relevante pentru proiect (teren, cai de acces, utilaje,
remiza unde depoziteaza utilajele pentru care trebuie sa aiba autorizatie de mediu). Acestea sunt
obligatoriu de facut si vor fi atasate Fisei de verificare pe teren.
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Aceste date se inscriu la rubrica Observatii.
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In cazul in care solicitantul a mai realizat un proiect cu finantare prin FEADR, expertii verifica daca
investitia din proiectul prezentat a mai fost inclusa in proiectul finalizat. (daca este cazul)
Aceste date se inscriu la rubrica Observatii.
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Pentru investitiile in infrastructura fizica de baza se va verifica daca terenul pe care este amplasata
investitia se regaseste in inventarul domeniului public al primariei (în cazul în care cladirea/ terenul este
proprietatea publica a primăriei/lor), intocmit conform legislatiei in vigoare, însoţit de acordul autoritatii
detinatoare (în cazul în care terenul este inclus in proprietatea publica sau administrarea unei autoritati
publice locale, alta decat solicitantul, daca este cazul) si avizul administratorului
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Anexa J ‐ Metodologie de aplicat pentru evaluarea criteriilor de selectie
ATENŢIE:
localitate rurală = comuna cu toate satele componente

Criteriu de selecție
Punctaj
Observații
Nr.
Crt.
1. Principiul impactului la nivelul teritoriului Ținutul Bârsei – max. 20
puncte
Punctajul se acordă în funcție
Număr persoane aflate
de numărul estimat de
în risc de sărăcie şi
beneficiari de servicii sociale în
excluziune socială din
teritoriul Ținutul Bârsei Max 20 primul an (calendaristic) de
1.
care beneficiază de puncte funcționare a infrastructurii
sociale dezvoltate în cadrul
servicii
sociale
proiectului. Numărul estimat
dezvoltate în cadrul
de beneficiari va fi asumat de
proiectului
beneficiar prin documentația
0 ‐ 250 beneficiari 10
aferentă propunerii de proiect.
puncte
Atingerea
numărului
de
251‐500 beneficiari 15
beneficiari va fi urmărită cu
puncte
prioritate în perioada de
Peste 500 beneficiari 20
monitorizare
post‐
puncte
implementare a proiectului.

Documente verificate

Expertul evaluator verifică
documentele atașate cererii
de finanțare (SF/DAL/MJ) și
confirmă
numărul
de
beneficiari estimat de către
solicitant.
Se va avea în vedere
numărul de persoane care
vor beneficia de servicii
sociale
pe
parcursul
primului an calendaristic de
la data efectuării ultime
plăți.

Acolo unde vor fi furnizate
Îndeplinirea condițiilor aferente mai multe tipuri de servicii
numărul
de
acestui criteriu de selecție se va sociale,
face la 12 luni de la finalizarea beneficiari va fi calculat
proiectului finanțat prin FEADR conform formulei
Nr beneficiari serviciu social
A + nr beneficiari serviciu
social B +…. Etc.
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Expertul verifica in Studiul
de
Fezabilitate/
Documentaţia de Avizare
pentru Lucrări de Intervenţii
/ Memoriul Justificativ dacă
este propusă o abordare
integrată.
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2. Principiul abordării integrate – max. 10 puncte
Utilizarea
unei Max 10 Punctajul se acordă dacă
abordări integrate a puncte
solicitantul finanțării propune o
beneficiarilor aflați în
abordare
integrată
a
risc de sărăcie și
beneficiarilor aflați în risc de
excluziune socială.
sărăcie și excluziune socială.
Această abordare presupune:
 furnizarea unui set de
servicii sociale către beneficiari
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Expertul acordă punctajul în
funcție de grilă.
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Îndeplinirea condițiilor aferente
acestui criteriu de selecție se va
face la finalul proiectului
finanțat prin FEADR
Sursele de finantare utilizate de
către
beneficiar
vor
fi
următoarele: fonduri externe
nerambursabile, bugetul local
al localității.

Îndeplinirea condițiilor aferente
acestui criteriu de selecție se va
face la 12 luni de la finalizarea
proiectului finanțat prin FEADR
3. Principiul stimulării unui nivel ridicat de calitate al propunerii de
proiect – max 40 puncte
3.a. Calitatea propunerii de Max 20 Punctajul se acordă pe baza
proiect
puncte
descrierii
metodologiei
și
instrumentelor ce vor fi
utilizate în furnizarea de servicii
sociale
Se acordă 10 puncte în
condițiile în care propunerea de
proiect utilizează metode /
instrumente
specifice
domeniului
de
activitate.
Sunt utilizate metode
Punctajul se acordă pe baza
/ instrumente 10
informațiilor furnizate în cadrul
specifice domeniului puncte
documentației de proiect
serviciilor sociale

Sunt utilizate abordări
10
inovative în furnizarea
puncte
serviciilor sociale

Expertul verifica in Studiul
de
Fezabilitate/
Documentaţia de Avizare
pentru Lucrări de Intervenţii
/ Memoriul Justificativ
elementele care asigură
nivelul de calitate al
propunerii de proiect.

Pe
baza
informațiilor
cuprinse în documentația
inclusă în dosarul cererii de
finanțare,
expertul
evaluează nivelul calitativ al
Îndeplinirea condițiilor aferente propunerii de proiect și
acestui criteriu de selecție se va acordă un punctaj.
face la 12 luni de la finalizarea
proiectului finanțat prin FEADR Pentru fiecare sub‐criteriu
selecție,
expertul
Se acordă 10 puncte pe baza de
evaluator
va
justifica
caracterului
inovativ
al
punctajul
acordat
în
cadrul
abordării
propuse
pentru
rubricii observații.
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2.b

Solcitantul utilizează
multiple surse de
finanțare
pentru
operaționalizarea
5 puncte
infrastructurii realizate
/modernizate în cadrul
proiectului.

In cazul în care solicitantul
propune
o
abordare
integrată, expertul verifică
particularitățile
abordării
propuse și acordă punctajul
conform grilei.
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2.a

Solicitantul va furniza
un set (mai mult de 1)
de servicii sociale în
urma implementării 5 puncte
proiectului

 utilizarea de multiple
surse de finanțare în furnizarea
de servicii sociale
Setul de servicii sociale
furnizate de catre beneficiar va
putea cuprinde următoarele:
socializare si activități culturale,
integrare/reintegrare socială,
orientare
vocațională,
reintegrare scolară, etc.
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implementarea
proiectului.
Abordarea
inovativă
este In cadrul acestui criteriu,
justificată prin utilizarea de punctajul nu se acordă
instrumente / metode care nu progresiv
au mai fost utilizate de
beneficiar dar s‐au dovedit
eficiente în alte contexte sau
folosirea de abordări complet
noi

Număr de locuri de Max. 10
muncă
specializate puncte
create prin proiect

Minim 2 locuri de
5 puncte
muncă

Expertul evaluator verifică
documentația
dosarului
cererii de finanțare și acordă
Punctajul se acordă dacă în punctajul conform grilei.
propunerea de proiect este
menționată furnizarea de
servicii sociale prin intermediul
a doi angajați (cu normă
întreagă)
cu
pregătire
profesională relevantă

Minim 3 locuri de 10
muncă puncte

Îndeplinirea condițiilor aferente
acestui criteriu de selecție se va
face la finalul proiectului
finanțat prin FEADR
Punctajul se acordă dacă în
propunerea de proiect este
menționată furnizarea de
servicii sociale prin intermediul
a minim 3 angajați (cu normă
întreagă)
cu
pregătire
profesională relevantă

3.c
Proiectul include
elemente de protecția
10
mediului, eficiență
puncte
energetică și limitarea
schimbărilor climatice

Îndeplinirea condițiilor aferente
acestui criteriu de selecție se va
face la finalul proiectului
finanțat prin FEADR
Punctajul se acordă pe baza
modului în care este descrisă în
documentația
de
proiect
contribuția
la
protecția
mediului, eficiența energetică
sau limitarea schimbărilor
climatice.
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Expertul verifica in Studiul
de
Fezabilitate/
Documentaţia de Avizare
pentru Lucrări de Intervenţii
/ Memoriul Justificativ
elementele care asigură
contribuția proiectului la
temele orizontale.
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3.b.
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Îndeplinirea condițiilor aferente
acestui criteriu de selecție se va
face la 12 luni de la finalizarea
proiectului finanțat prin FEADR
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Îndeplinirea condițiilor aferente
acestui criteriu de selecție se va Pe
baza
informațiilor
face la finalul proiectului cuprinse în documentația
finanțat prin FEADR
inclusă în dosarul cererii de
finanțare,
expertul
evaluează contribuția la
protecția mediului, eficiența
energetică sau limitarea
schimbărilor climatice.
In cadrul acestui criteriu,
punctajul
se
acordă
progresiv.
Expertul
evaluator
va
justifica punctajul acordat în
cadrul rubricii observații.
4. Principiul relevanței față de profilul teritorial, economic și social al
teritoriului Ținutul Bârsei precum și față de nevoile identificate în cadrul
SDL; ‐ max 5 puncte
4
Punctajul se acordă pe baza
descrierii corelării proiectului
cu profilul teritorial așa cum
este inclusă în documentația de
proiect

Corelarea propunerii
de proiect cu profilul
5 puncte
teritoriului Ținutul
Bârsei

Expertul verifica in Studiul
de
Fezabilitate/
Documentaţia de Avizare
pentru Lucrări de Intervenţii
/ Memoriul Justificativ
elementele care relevă
corelarea propunerii de
proiect cu profilul teritorial
al teritoriului Ținutul Bârsei.
Pe
baza
informațiilor
cuprinse în documentația
inclusă în dosarul cererii de
finanțare,
expertul
evaluează
nivelul
de
corelare și acordă un
punctaj.
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In cadrul acestui criteriu,
punctajul nu se acordă
progresiv
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Expertul
evaluator
va
justifica punctajul acordat în
cadrul rubricii observații.

5. Principiul evitării segregării – max 25 puncte
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5.a.

Utilizarea în furnizarea
de servicii sociale a
unor metode și 20
instrumente ce puncte
urmăresc evitarea
segregării

5.b.

Asigurarea egalității
5 puncte
de șanse

Punctajul se acorda pe baza
informațiilor
relevante
furnizate în cadrul propunerii
de proiect.

Expertul verifica in Studiul
de
Fezabilitate/
Documentaţia de Avizare
pentru Lucrări de Intervenţii
/ Memoriul Justificativ
elementele care asigură
Punctajul se acorda pe baza evitarea segregării.
informațiilor
relevante
baza
informațiilor
furnizate în cadrul propunerii Pe
cuprinse
în
documentația
de proiect.
inclusă în dosarul cererii de
finanțare,
expertul
evaluează
nivelul
de
relevanță al propunerii de
proiect față de acest criteriu
și acordă punctajul. In cadrul
acestui criteriu, punctajul nu
se acordă progresiv. .
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Expertul
evaluator
va
justifica punctajul acordat în
cadrul rubricii observații.
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Anexa K
Model ‐ RAPORTUL DE EVALUARE A CERERILOR DE FINANTARE

Număr de înregistrare: ________________
Data: _________________
Apelul de proiecte: _________________
Anul alocaţiei financiare: _______

Alocarea financiară nerambursabilă pentru măsura C2/P6 DI6B pentru apelul de proiecte
_____________este de ________

Pentru apelul de proiecte _____________ cererile de finanţare au fost depuse in număr de ____________
la sediul GAL ŢINUTUL BÂRSEI.
Evaluarea cererilor de finanţare
Cererile de finanţare depuse au fost verificate conform procedurilor de evaluare și selecție ale GAL
ŢINUTUL BÂRSEI
Situaţia Procesului de Evaluare a Cererilor de Finantare
Verificarea la nivelul GAL ŢINUTUL BÂRSEI
Proiecte
Conforme

Nr.
Nr.
Proiecte Nr.
Proiecte Nr.
Proiecte
Proiecte
Verificate
Eligibile
Neeligibile
Retrase

Propunem pentru aprobare Raportul Intermediar / Final de selecție aferentapelului de selecție
_____________.

Avizat de Director General ____________________________________
Semnătură ………………………………… DATA _______________
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Întocmit de Expert GAL TINUTUL BÂRSEI ____________________________
Semnătura …………………………………… DATA __________________
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RAPORT DE EVALUARE
MASURA C2/P6 DI6B
Apel DE PROIECTE:
ANUL ALOCATIEI FINANCIARE:
Contributia Comunitatii Europene ‐ Euro

6

7

8

Solicita
nt

9

Valoare Eligibila EURO

Ju
de
t

Local
itate

Totala

Progra
m
FEADR

1
0

11

12

13

Din care
Contri
Buge
buţia
t
Comun Naţio
ităţii
nal

14

15

Criterii de Selecție
Cont
ribuţ
ie
priva
tă

16

Total

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

29

PROIECTE ELIGIBILE SELECTATE PENTRU FINANTARE

PROIECTE ELIGIBILE FĂRĂ FINANTARE

PROIECTE CARE NU AU ÎNDEPLINIT PUNCTAJUL MINIM

PROIECTE NEELIGIBILE
PROIECTE RETRASE
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Titlul proiectului

Localizarea
proiectului

Total ‐ Euro

TOTAL

Pag

4

judet

lApel

3

Nr ordine

2

regiune

1

Cod proiect
Masura

N
r
.
C
r
t

Contributia Bugetului National ‐ Euro
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Intocmit

77

Aprobat

Functia
Semnatura
DIRECTOR GENERAL GAL ŢINUTUL
BÂRSEI
EXPERT GAL TINUTUL BÂRSEI
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Anexa L
Model ‐ RAPORTUL FINAL DE SELECȚIE A CERERILOR DE FINANTARE
Număr de înregistrare: ________________
Data: _________________
Apelul de proiecte: _________________
Anul alocaţiei financiare: _______

Alocarea financiară nerambursabilă pentru măsura C2/P6 DI6B pentru apelul de proiecte
_____________este de ________

Pentru apelul de proiecte _____________ cererile de finanţare au fost depuse in număr de ____________
la sediul GAL ŢINUTUL BÂRSEI.
Evaluarea cererilor de finanţare
Cererile de finanţare depuse au fost verificate conform procedurilor de evaluare și selecție ale GAL
ŢINUTUL BÂRSEI
Situaţia Procesului de Evaluare a Cererilor de Finantare
Verificarea la nivelul GAL ŢINUTUL BÂRSEI
Proiecte
Conforme

Nr.
Nr.
Proiecte Nr.
Proiecte Nr.
Proiecte
Proiecte
Verificate
Eligibile
Neeligibile
Retrase

Propunem pentru aprobare Raportul Intermediar / Final de selecție aferentapelului de selecție
_____________.

Aprobat de Preşedinte comitet de selectare a proiectelor _________________________
Semnatura si stampila ............................... DATA ______________
Avizat de Director General ____________________________________
Semnătură ………………………………… DATA _______________
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Întocmit de Expert GAL TINUTUL BÂRSEI ____________________________
Semnătura …………………………………… DATA __________________
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RAPORT DE SELECȚIE INTERMEDIAR / FINAL
MASURA C2/P6 DI6B
Apel DE PROIECTE:
ANUL ALOCATIEI FINANCIARE:
Contributia Comunitatii Europene ‐ Euro

Contributia Bugetului National ‐ Euro

7

8

Solicit
ant

9

Valoare Eligibila EURO

Criterii de Selecție

Ju
d
et

Local
itate

Totala

Progra
m
FEADR

1
0

11

12

13

Din care
Contri
Buge
buţia
t
Comu
Naţi
nităţii
onal

14

15

Cont
ribu
ţie
priv
ată

16

Total

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

29

PROIECTE ELIGIBILE SELECTATE PENTRU FINANTARE

PROIECTE ELIGIBILE FĂRĂ FINANTARE

PROIECTE CARE NU AU ÎNDEPLINIT PUNCTAJUL MINIM

PROIECTE NEELIGIBILE
PROIECTE RETRASE

TOTAL
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Nume si prenume

Functia
PREŞEDINTE COMITET DE SELECTARE A PROIECTELOR
DIRECTOR GENERAL GAL ŢINUTUL BÂRSEI
EXPERT GAL TINUTUL BÂRSEI

Aprobat
Verificat
Intocmit

Semnatura

ANEXA
CERTIFICAREA RAPORTULUI FINAL DE SELECTIE NR____________ AFERENT APELULUI DE SELECTIE ________DE CĂTRE MEMBRII COMITETULUI DE
SELECTARE A PROIECTELOR CONSTITUIT LA NIVELUL GAL ŢINUTUL BÂRSEI ŞI DE CĂTRE REPREZENTANTUL AM PNDR PREZENT ÎN CADRUL ŞEDINŢEI DE
EVALUARE.
Nr.
Nume si Prenume
Reprezentant
Apartenenta
Semnatura
crt
1
2
3
4
5
6

Observator

Pag
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Anexa M

COMISIA DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR
DIN CADRUL GRUPULUI DE ACŢIUNE LOCALĂ ŢINUTUL BÂRSEI
REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
A COMISIEI DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR
Versiunea 01
Art. 1. Comisia de Soluționare a Contestațiilor constituită la nivelul Grupului de Acţiune Locală ŢINUTUL
BÂRSEI este alcătuită din 5 membri din care 2 reprezintă sectorul public, 2 reprezintă sectorul privat şi 1
reprezintă sectorul nonguvernamental.
Art. 2. Comisia de Soluționare a Contestațiilor este alcătuit din 1 Preşedinte, şi 4 membri.
Art. 3. Conform prezentului regulament de organizare şi funcţionare, preşedintele Comisiei de
Soluționare a Contestațiilor (CSC) este ales cu majoritatea simplă a voturilor membrilor prezenţi la prima
întrunire a CSC.
Componenţa nominală a Comisiei de Soluționare a Contestațiilor este prezentată în ANEXA nr 1 la
prezentul regulament.
Art 4. În caz de incompatibilitate1 a exercitării sarcinilor la procesul de selecţie a unui membru din Comisia
de Soluționare a Contestațiilor, acesta nu va participa la sesiunea de analiză respectivă.
Art. 5. În caz de incompatibilitate2 sau de imposibilitatea exercitării sarcinilor la procesul de selecţie a
Preşedintelui Comisiei de Soluționare a Contestațiilor, acesta va fi înlocuit cu un preşedinte de şedinţă
ales cu votul majorităţii simple a membrilor CSC prezenţi. Mandatul preşedintelui de şedinţă este valabil
doar pe durata sesiunii de analiză a proiectelor în cadrul căreia a fost ales.

1

Daca unul din proiectele depuse pentru selectare aparţine unuia din membrii CSP sau afini, în conformitate cu prevederile legale, persoana
(organizaţia) în cauza nu are drept de vot si nu va participa la întâlnirea COMISIAui respectiv pentru sesiunea de selecţie în cauza. În cazul
în care unul dintre membrii desemnaţi de CSP constata ca se afla în situaţia de conflict de interese, acesta are obligaţia de a solicita de îndată
înlocuirea sa din componenţa COMISIAui respectiv.
2
Idem 2
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Art. 7. Comisia de Soluționare a Contestațiilor se organizează pentru fiecare apel de selecţie lansat de
către GAL pentru care au fost depuse contestații în urma procesului de evaluare
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Art. 6. Pentru validarea voturilor se aplica regula de dublu cvorum astfel: este necesar ca în
momentul evaluării constestațiilor sa fie prezenţi cel puţin jumătate plus 1 din membrii CSC, din care
minim 50% plus 1 să fie reprezentanţi ai mediului privat sau ai societăţii civile.

Grupul de Acțiune Locală
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Art. 8. Contestaţiile pot fi depuse începând din momentul publicării Raportului de Evaluare pe
site-ul GAL Ținutul Bârsei precum și de la transmiterea notificării către solicitanți. Aplicanţii care au depus
proiecte în cadrul unei sesiuni de depunere au la dispoziţie 5 zile lucrătoare de la primirea notificării
privind rezultatul evaluării proiectelor, pentru a depune contestaţii cu privire la rezultatul evaluării.
Art. 9. Contestaţiile, semnate de beneficiari, vor fi depuse, personal sau trimise prin poştă, la sediul GAL
Tinutul Bârsei.
Art. 10 Vor fi considerate contestații și 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 sau punctajul obținut.
Art. 11 Proiectele contestate vor fi reverificate de alți experți decât cei implicați inițial, urmând ca după
reverificare să fie convocată Comisia de Soluționare a Contestațiilor.
Art. 12 Analizarea contestaţiilor se realizează de către Comisia de Soluționare a Contestațiilor constituită
la nivelul GAL Tinutul Bârsei conform procedurii de evaluare care a stat la baza evaluării şi scorării
proiectului în cauză. În acest scop, pentru fiecare proiect contestat se va întocmi un raport privind
analiza contestaţiei şi soluţia propusă în urma reevaluării elementelor contestate. Dacă soluţia propusă
în urma reevaluării proiectului contestat diferă de cea din Raportul de evaluare (adică se constată că
solicitantul a contestat argumentat anumite elemente ale evaluării), se vor întocmi noi fişe de evaluare.
Art13 Termenul de instrumentare a tuturor contestațiilor depuse pentru o măsură este de maxim 10 zile
lucrătoare de la expirarea termenului maxim de depunere a contestațiilor și poate fi prelungit dacă la nivelul
GAL Ținutul Bârsei se analizează contestațiile depuse pe două sau mai multe măsuri, daca numărul
contestațiilor depuse este foarte mare, sau daca perioada de analiza a contestațiilor se suprapune cu
sesiuni de evaluare și selecție.
Art 14 După întocmirea raportului de analiză a contestaţiei, se va alcătui un dosar pentru fiecare
contestaţie, care va cuprinde:
 contestaţia depusă;
 raportul de analiză a contestaţiei;
 notificarea transmisă aplicantului;
 fişele de verificare iniţiale;
 fişele de verificare refăcute;
 documentele justificative elocvente, menţionate în raportul de analiză a contestaţiei, pentru
soluţia propusă de expertul evaluator.
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Art. 16 Înaintea demarării lucrărilor, preşedintele, membrii şi secretarul Comisiei de Soluționare a
Contestațiilor vor semna declaraţiile de confidenţialitate, imparţialitate şi evitarea conflictului de
interese.
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Art 15 Preşedintele Comisiei de Soluționare a Contestaţiilor, convoacă membrii Comisiei, în termen de 3
zile lucrătoare de la primirea situaţiei privind contestaţiile, pentru analiza Raportului de Contestatii şi
validarea acestuia.
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Art. 17 Pentru soluţionarea contestaţiilor, Comisia de Contestatii va desfăşura următoarele activităţi:
-analizarea contestaţiei, a Raportului de Contestatii, precum şi verificarea concordanţei lor cu
documentele justificative de la dosarul proiectului;
-analiza fundamentării soluţiei propuse de expertul care a instrumentat contestaţia.
Art. 18 În situaţia în care există aspecte de ordin tehnic sau juridic care necesită o opinie de specialitate
care excede sfera de competenţă a membrilor, Comisia de Soluționare a Contestațiilor poate solicita în
scris opinia unui expert, ce va avea un rol consultativ. Opiniile de specialitate ale membrilor sau ale
expertului consultat sunt consemnate într-un proces verbal şi asumate sub semnătură de către aceștia.
Art. 19 În urma analizei raportului şi a documentelor justificative aferente unei contestaţii, Comisia
de soluționare a Contestațiilor poate solicita GAL Ținutul Bârsei, copii ale unor documente justificative
suplimentare din dosarul cererii de finanţare sau după caz consultarea întregului dosar aferent cererii
de finanţare.
Art. 20 În situaţia în care constatările Comisia de Soluționare a Contestațiilor diferă de cele cuprinse în
Raportul de Contestatii, soluţia finală este cea dată de Comisia de S o l u ț i o n a r e a Contestațiilor
şi consemnată pentru fiecare contestaţie în parte, într-o notă justificativă care va fi ataşată la dosarul
cererii de finanţare în cauză.
Art. 21 Comisia de Soluționare a Contestațiilor întocmeşte un Raport de Contestaţii, pentru fiecare
măsura în parte, care va cuprinde rezultatul contestaţiilor.
Art 22 .În urma instrumentării contestaţiilor, Comisia de Soluționare a Contestațiilor poate adopta
următoarele soluţii:

Contestația este admisă

Contestația este respinsă
Art 23 Raportul întocmit de Comisia de S o l u ț i o n a r e a Contestațiilor, cuprinzând rezultatul
contestaţiilor este semnat de membri şi aprobat de Preşedintele Comisiei de Soluționare a
contestaţiilor şi este comunicat managerului GAL pentru a fi postat pe site-ul GAL.
Art 24 Raportul de Contestaţii se postează pe site-ul GAL si se afiseaza la sediul GAL, cel târziu în ziua
următoare aprobării lui şi transmiterii acestuia.
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Art 25 După soluționarea contestațiilor de către Comisia de Soluționare a Contestațiilor şi publicarea
Raportului de Contestații, in forma finala a acestuia, pe pagina de internet a GAL, beneficiarii care
au depus contestații vor fi notificați cu privire la rezultatul contestaţiilor. În baza Raportului de Contestații
Comitetul de Selecție a Proiectelor va emite Raportul de Selecție Final. În Raportul de Selecţie Final
vor fi evidenţiate proiectele declarate eligibile sau selectate, în baza soluţionării contestaţiilor
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Tabel cu componența Comisiei de Soluționare a Contestațiilor
Parteneri Publici %
Partener
Funcția în CSC
Tip / Observații
Comuna Feldioara
Membru titular
Comuna Hăghig
Membru titular
Comuna Dumbrăvița
Membru supleant
Comuna Cristian
Membru supleant
Parteneri privați %
Partener
Funcția în CSC
Tip / Observații
GDD Sound
Membru titular
Cojocariu Silviu ÎI
Membru titular
Cățean Trade SRL
Membru supleant
Gelmar Prod SRL
Membru supleant
Societate Civilă %
Partener
Funcția în CSC
Tip / Observații
Asociația RAMHA
Membru titular
Asociația Pro Hăghig
Membru supleant
După analizarea contestațiilor, Comisia de Soluționare a Contestațiilor elaborează un raport care
detaliază punctajele finale pentru fiecare Cererea de Finanțare pentru care a fost depusă o
contestație. Soluțiile se comunică (de regulă prin posta electronică cu confirmare de primire)
solicitanților care au depus contestații.
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Anexa N

COMITETUL DE SELECTARE A PROIECTELOR
DIN CADRUL GRUPULUI DE ACŢIUNE LOCALĂ ŢINUTUL BÂRSEI
REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
A COMITETULUI DE SELECTARE A PROIECTELOR
Versiunea 01
Art. 1. Comitetul de selectare a proiectelor la nivelul Grupului de Acţiune Locală ŢINUTUL BÂRSEI
este alcătuit din 7 membri din care 3 reprezintă sectorul public, 2 reprezintă sectorul privat şi 2
reprezintă sectorul nonguvernamental.
Art. 2. Comitetul de Selectare a Proiectelor este alcătuit din 1 Preşedinte, şi 6 membri.
Art. 3. Conform prezentului regulament de organizare şi funcţionare, preşedintele Comitetului de
Selectare a Proiectelor (CSP) este ales cu majoritatea simplă a voturilor membrilor prezenţi la prima
întrunire a CSP.
Componenţa nominală a Comitetului de Selectare a Proiectelor este prezentată în ANEXA nr 1 la
prezentul regulament.
Art 4. În caz de incompatibilitate3 a exercitării sarcinilor la procesul de selecţie a unui membru din
Comitetul de Selectare a Proiectelor, acesta nu va participa la sesiunea de selecţie respectivă.

3

Daca unul din proiectele depuse pentru selectare aparţine unuia din membrii CSP sau afini, în conformitate cu prevederile legale,
persoana (organizaţia) în cauza nu are drept de vot si nu va participa la întâlnirea comitetului respectiv pentru sesiunea de selecţie în
cauza. În cazul în care unul dintre membrii desemnaţi de CSP constata ca se afla în situaţia de conflict de interese, acesta are obligaţia
de a solicita de îndată înlocuirea sa din componenţa comitetului respectiv.
4
Idem 2
5
Pentru transparenţa procesului de selecţie a proiectelor si pentru efectuarea activităţilor de control si monitorizare, la întrunirile
Comitetului de Selectare a Proiectelor va fi invitat să participe si un reprezentant al Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale de
la nivel judeţean din cadrul Compartimentului de Dezvoltare Rurala Judeţean.

Grupul de Acțiune Locală ȚINUTUL BÂRSEI
Comuna Hălchiu, Str Feldioarei nr 1, Jud Brașov

Page

Art. 6. Un reprezentant5 al Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale din cadrul Compartimentului
de Dezvoltare Rurala Judeţean va lua parte ca observator la lucrările Comitetului de Selectare a
Proiectelor.
Art. 7. Pentru validarea voturilor se aplica regula de dublu cvorum astfel: este necesar ca în
momentul selecţiei sa fie prezenţi cel puţin jumătate plus 1 din membrii CSP, din care minim 50%
plus 1 să fie reprezentanţi ai mediului privat sau ai societăţii civile.
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Art. 5. În caz de incompatibilitate4 sau de imposibilitatea exercitării sarcinilor la procesul de selecţie
a Preşedintelui Comitetului de Selectare a proiectelor, acesta va fi înlocuit cu un preşedinte de
şedinţă ales cu votul majorităţii simple a membrilor CSP prezenţi. Mandatul preşedintelui de şedinţă
este valabil doar pe durata sesiunii de selecţie a proiectelor în cadrul căreia a fost ales.

Grupul de Acțiune Locală
ȚINUTUL BÂRSEI
Art. 8. Comitetul tehnic se organizează pentru fiecare apel de selecţie lansat de către GAL
Art. 9. Comitetul tehnic se întruneşte după completarea Fişei de evaluare și selecție pentru fiecare
cerere de finanţare depusă şi declarată eligibilă..
Art. 10 Aparatul tehnic al GAL ŢINUTUL BÂRSEI va asigura secretariatul şi sprijinul logistic pentru
activitatea comitetului tehnic
Art. 11. Preşedintele Comitetului de Selectare a Proiectelor aprobă documentele de evaluare
elaborate de aparatul tehnic al GAL Ținutul Bârsei conform prevederilor din Manualul de Evaluare
și Selecție.
Art 12. Sistemul de punctaj aferent criteriilor de selecţie, precum si criteriile de departajare a cererilor
de finanţare cu punctaj egal se aplica conform prevederilor stabilite la nivelul GAL ŢINUTUL BÂRSEI
şi descris în documentele asociate apelului de selecţie a proiectelor.
Art. 13. Preşedintele supune atenţiei membrilor Comitetului de Selectare a Proiectelor concluziile
etapei de evaluare pentru fiecare cerere de finanţare analizată.
Art 14. Membrii Comitetului de Selectare a Proiectului evaluează fiecare cerere de finanţare
declarată eligibilă în urma completării Fişei de evaluare și selecție. În funcţie de sistemul de punctaj
stabilit conform fiecarei măsuri, se efectueaza evaluarea criteriilor de selecţie pentru toate Cererile
de finanţare eligibile prin acordarea unui numar de puncte si se calculeaza scorul atribuit fiecarui
proiect.
Art. 15. Evaluarea criteriilor de selecţie se face de catre Comitetul de Selectare a proiectelor numai
pentru cererile de finanţare declarate eligibile, pe baza dosarului Cererii de finanţare, inclusiv
anexele tehnice si administrative depuse de solicitant si dupa caz, a informaţiilor suplimentare
solicitate in urma verificarii tehnice.
Art. 16.
a. Pentru realizarea selecţiei proiectelor se analizeaza daca valoarea publica, exprimata în euro, a
proiectelor eligibile ce întrunesc pragul minim pentru masurile ce prevad acest lucru, supuse
selecţiei, este situata sub sau peste valoarea totala alocata măsurii în cadrul sesiunii de depunere.
b. Pentru cererile de finanţare selecţia se face în ordinea descrescatoare a punctajului de selecţie,
în limita sumei alocate fiecarei masuri.
c. În cazul cererilor de finanţare cu acelasi punctaj, departajarea acestora se face conform
documentelor elaborate la nivelul GAL ŢINUTUL BÂRSEI associate apelului de selecţie a
proiectelor.
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Art. 17. Proiectele care nu corespund obiectivelor si prioritatilor stabilite în Strategia de Dezvoltare
Locală al teritoriului ŢINUTUL BÂRSEI nu vor fi selectate în vederea finanţarii.
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d. Selecţia proiectelor pentru masurile carora li se aplica procedura de selecție, se realizeaza în
euro.
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Art. 18. Dupa parcurgerea procedurii de selecţie si dupa caz, a celei de departajare, Comitetul de
Selectare a Proiectelor elaborează Raportul de Final de Evaluare aprobat de Preşedintele
Comitetului de Selecţie ce conține:
 Lista cererilor de finanţare selectate pentru finanţare;


Lista cererilor de finanţare nefinanţate (proiecte eligibile fara finanţare, proiecte care nu au
îndeplinit punctajul minim (daca este cazul);



Lista cererilor de finanţare neeligibile;



Lista cererilor de finanţare retrase;

Art 19. În ziua publicării Raportului Intermediar de Evaluare, aparatul tehnic al GAL notifica
solicitanţii despre rezultatul procesului de evaluaree.
Art 21. Contestaţiile privind rezultatele procesului de evaluare a proiectelor vor putea fi depuse la
sediul Grupului de Acţiune Locala ŢINUTUL BÂRSEI în termen de 5 zile lucrătoaree de la publicarea
Raportului Intermediar de Evaluare şi/sau transmiterea notificării către solicitant
Art 22. Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor se organizează pe baza regulamentului de
organizare şi funcţionare propriu.
Art. 23. După rezolvarea contestaţiilor de către Comisia de Soluționare a Contestațiilor și după
întrunirea Comitetului de Selectare a Proiectului, aparatul tehnic al GAL elaborează şi Preşedintele
Comitetului de Selectare a Proiectelor certifică prin semnătură Raportul de Final de Selecţie Final.
Raportul Final sa afişează la sediul GAL ŢINUTUL BÂRSEI. Dacă în urma parcurgerii procedurii de
evaluare a contestaţiilor apar modificări faţă de Raportul de Selecţie Iniţial, beneficiarii cererilor de
finanţare declarate eligibile în urma evaluării contestaţiilor depuse vor fi notificaţi .
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Art. 24. Termenele privind procedura de verificare a eligibilităţii, selecţiei precum şi termenele privind
depunerea contestaţiilor, rezolvarea contestaţiilor, publicarea Rapoartelor de Selecţie se hotărăsc
şi se publica de către GAL documentele aferente apelului de selecție pentru proiecte, separat pentru
fiecare sesiune de selecţie.
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Tabel cu componența Comitetului de Selecție
Parteneri Publici %
Partener
Funcția în CS
Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Membru titular
Brașov
Comuna Hălchiu
Membru titular
Comuna Hărman
Membru titular
Comuna Vâlcele
Membru supleant
Comuna Vulcan
Membru supleant
Comuna Sânpetru
Membru supleant
Parteneri privați %
Partener
Funcția în CS
TG Prodag SRL
Membru titular
Necula S Iulian ÎI
Membru titular
Plametco SRL
Membru supleant
Velican Minodora Carmen ÎI
Membru supleant
Societate Civilă %
Partener
Funcția în CS
Asociația Producătorilor de Produse Traditionale Membru titular
Fundația Carpați
Membru titular
Asociația Romii Împreună
Membru supleant
Liga pentru Dezvoltarea Comunității
Membru supleant
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