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1. Definiţii si abrevieri 

 Abordare „bottom up” (de jos în sus) - Participarea activă a populației locale în procesul 

de planificare, luare a deciziilor și implementare a strategiilor necesare dezvoltării zonei;  

 An de execuţie - Perioadă de 12 luni calculată începând cu data semnării contractului de 

finanţare în primul an sau actelor adiţionale în anii următori.  

 Beneficiar – persoană juridică / ONG care a realizat un proiect de investiţii şi care a 

încheiat un contract de finanţare cu Instituția finanțatoare pentru accesarea fondurilor 

europene de tip FEDR sau FSE;  

 Fișă de proiect – solicitarea completată prin tehno redactare a modelului de fișă de proiect 

puse la dispoziție de Asociația GAL Urban Rădăuți, cu privire la investițiile care se doresc 

a fi realizate;  

 Cerere de Finanţare – solicitarea completată electronic în sistemul MYSMIS pe care 

beneficiar selectat de GAL o înaintează pentru aprobarea contractului de finanţare a 

proiectului de investiţii în vederea obţinerii finanţării nerambursabile;  

 Cofinanţare publică – fondurile nerambursabile alocate proiectelor de investiţie prin 

FEDR sau FSE. Aceasta este asigurată prin contribuţia Uniunii Europene şi a Guvernului 

României;  

 Comitetul Local de Selecţie a Proiectelor reprezintă organismul tehnic cu responsabilităţi 

privind selectarea pentru finanţare a proiectelor depuse la Grupul de Acţiune Locală SUS 

RAMNICUL în cadrul măsurilor: PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN - 

Axa prioritară 5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității; Obiectivul 

tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de 

discriminare; Prioritatea de investiții 9.vi: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea 

comunității; Obiectivul specific 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de 

sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe 

cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin 

implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC si 

PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020 - Axa prioritara 9 - Sprijinirea 

regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban; Prioritatea 

de investitii 9.1 - Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC) 
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 Comisia de Contestaţii reprezintă organismul tehnic cu responsabilităţi privind 

soluţionarea contestaţiilor adresate privind rezultatele procesului de evaluare a proiectelor 

pentru finanţare; 

 Comitetul de Selecţie şi Comisia de Contestaţii sunt organizate şi funcţionează în 

conformitate cu prevederile prezentului regulament de organizare şi funcţionare; 

 Decizie de finanțare – document cadru care reglementează acordarea fondurilor 

nerambursabile între FEDR sau FSE şi beneficiarul fondurilor nerambursabile;  

 Derulare proiect - totalitatea activităților derulate de beneficiarul FEDR sau FSE de la 

semnarea contractului/deciziei de finanțare până la finalul perioadei de monitorizare a 

proiectului.  

 Dosarul cererii de finanţare – cererea de finanţare împreună cu documentele anexate, 

care sunt sau vor fi depuse în sistemul MYSMIS după selectarea în prealabil de către GAL.  

 Eligibilitate – îndeplinirea condiţiilor şi criteriilor minime de către un solicitant aşa cum 

sunt precizate în Ghidul Solicitantului, Fișa de proiect, Cererea de Finanţare şi Contractul 

de finanţare pentru FEDR sau FSE;  

 Evaluare – acţiune procedurală prin care fișa de proiect este analizată pentru verificarea 

îndeplinirii criteriilor de eligibilitate şi pentru selectarea proiectului în vederea depunerii 

acestuia în sistemul MYSMIS;  

 Fişa măsurii – document ce descrie motivaţia sprijinului financiar nerambursabil oferit, 

obiectivele, aria de aplicare şi acţiunile prevăzute, tipurile de investiţie, categoriile de 

beneficiari eligibili şi tipul sprijinului;  

 Fonduri nerambursabile – fonduri acordate unei persoane juridice în baza unor criterii de 

eligibilitate pentru realizarea unei investiţii încadrate în aria de finanţare a sub-măsurii şi 

care nu trebuie returnate – singurele excepţii sunt nerespectarea condiţiilor contractuale şi 

nerealizarea investiţiei conform proiectului aprobat de instituția finanțatoare;  

 Implementare proiect – totalitatea activităților derulate de beneficiarul FEDR sau FSE de 

la semnarea contractului/deciziei de finanțare până la data depunerii ultimei tranșe de plată; 

 Lanț valoric - presupune activitati in care este angrenata o entitate, si care vizeaza – ca si 

activitati principale – transformarea materiei prime in produse finite, asigurand livrarea lor 

catre client. 
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 Lucrările Comitetului de Selecţie şi ale Comisiei de Contestaţii se desfăşoară pe 

întreaga perioadă de implementare a Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL SUS 

RAMNICUL 

 Modernizare – cuprinde lucrările de construcții-montaj şi instalaţii privind reabilitarea 

infrastructurii şi/sau consolidarea construcţiilor, reutilarea/dotarea, extinderea (dacă este 

cazul) aparţinând tipurilor de investiţii prevăzute în bugetul SDL al Asociației, care se 

realizează pe amplasamentele existente, fără modificarea destinaţiei / funcţionalităţii 

iniţiale. 

 Măsura - defineşte aria de finanţare prin care se poate realiza cofinanţarea proiectelor 

(reprezintă o sumă de activităţi cofinanţate prin fonduri nerambursabile); 

 Reprezentantul legal – persoana desemnată să reprezinte solicitantul în relatia 

contractuală cu instituția finanțatoare, conform legislatiei în vigoare. 

 Renovare – toate acele intervenții care sporesc gradul de îmbunătățire al finisajelor și al 

accesoriilor tehnice (vopsitorii, zugraveli, schimbarea instalațiilor interioare și exterioare 

din incintă, etc.) precum și lucrări de recompartimentare, modificări ce duc lasporirea 

confortului (iluminat, echipare electrică, termică, securitate, etc.) și al siguranțeiîn 

exploatare (căi de acces și de circulație, sisteme de protecție la foc, etc.) în 

general,intervenții ce conduc la un mod mai funcțional și mai economic de folosire a unei 

construcții, fără posibilitatea de schimbare volumetrică și planimetrică sau modificarea 

destinației inițiale. 

 Solicitant – persoană juridică / ONG, UAT, Societate Comercială, Instituţie - potenţial 

beneficiar al sprijinului nerambursabil din FEDR sau FSE; 

 Valoare eligibilă a proiectului – suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii, lucrări care se 

încadrează în Lista cheltuielilor eligibile precizată în prezentul manual și care pot fi 

decontate prin FEDR respectiv FSE; procentul de confinanţare publică și privată se 

calculează prin raportare la valoarea eligibilă a proiectului; 

 Valoarea neeligibilă a proiectului – reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii şi 

/ sau lucrări care sunt încadrate în Lista cheltuielilor neeligibile precizată în prezentul 

manual şi, ca atare, nu pot fi decontate prin FEDR sau FSE; cheltuielile neeligibile nu vor 

fi luate în calcul pentru stabilirea procentului de cofinanţare publică; cheltuielile neeligibile 

vor fi suportate financiar integral de către beneficiarul proiectului; 
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 Valoare totală a proiectului – suma cheltuielilor eligibile şi neeligibile pentru bunuri, 

servicii, lucrări; 

 GAL – (Grup de Acțiune Locală) parteneriate public-private alcătuite din reprezentanți ai 

sectoarelor public, privat și societatea civilă; 

 OI POCU SUD EST – Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Capital 

Uman Sud Est  

 ADR SUD EST – Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Est 

 FEDR – Fondul European pentru Dezvoltare Regionala, urmăreşte consolidarea coeziunii 

economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene prin corectarea dezechilibrelor existente 

între regiunile acesteia. 

 FSE – Fondul Social European este principalul instrument al UE pentru promovarea 

ocupării forței de muncă și a incluziunii sociale 

 MFE – Ministerul Fondurilor Europene 

 POR – Programul Operaţional Regional 

 POCU – Programul Operațional Capital Uman 

 AM – Autoritate de Management 

 CCS – Comitetul Comun de Selectie POR si POCU format din membri ai celor doua 

Autoritati de Management 
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2. Dispoziţii generale 

 

ATENȚIE! Informațiile din Strategia de Dezvoltare Locală 2014 – 2020 aprobată de către 

MDRAPFE și cele din Regulamentul (UE) Nr. 1303/2013 prevalează asupra oricăror 

informații din prezentul document. 

 

Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnică a potenţialilor beneficiari elaborat de 

Asociaţia GAL SUS RAMNICUL, în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală 2014-2020, şi 

constituie un suport informativ pentru întocmirea proiectului conform cerinţelor specifice. 

Ghidul Solicitantului prezintă regulile pentru pregătirea, întocmirea și depunerea fișelor de 

proiect, precum și modalitatea de selecţie, aprobare şi derulare a proiectului dumneavoastră. De 

asemenea, conţine lista indicativă a tipurilor de investiţii pentru care se acordă fonduri 

nerambursabile, documentele, avizele şi acordurile care trebuie prezentate, precum și alte 

informaţii utile realizării proiectului şi completării corecte a documentelor necesare. 

 

Componența Comitetului de Selecție și a Comitetului de Contestații 

Rapoartele de verificare se întocmesc de către Managerul de Proiect, care primește de la 

Directorul de Program lista fișelor de proiecte verificate și întocmește Rapoartele de selecție 

intermediare pentru fiecare măsură la care adaugă fișele de proiect. Acestea vor fi selectate de 

către un Comitet de Selecție, stabilit de catre organele de decizie (Adunarea Generală a 

Asociațiilor și Consiliul Director) și este format din 5 membri ai parteneriatului. La selecția 

proiectelor, se va aplica regula „dublului cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este 

necesară prezența a cel puțin 50% din parteneri, din care peste 50% să fie din mediul privat și 

ONG. După ședința Comitetului de Selecție, Directorul de Program întocmește Rapoartele de 

selecție finale pentru fiecare măsură. 
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Dacă unul dintre membrii comitetului de selecție constată că se află într-o situație de conflict de 

interese în raport cu unul dintre solicitanții proiectelor depuse pentru selecție, acesta nu are drept 

de vot și nu va participa la întâlnirea comitetului respectiv. 

Componența și obligațiile Comitetului de Selecție:  

Partener 
Funcţia în Comitetul de 

Selecție 
Tip /Observaţii 

  Parteneri 

Publici 22% 

Reprezentant al 

sectorului public 

  Parteneri  

SC 27% 

Reprezentant al 

Sectorului Privat 

  Parteneri ONG 

30% 

Reprezentant al 

Societăţii Civile / 

ONG 

  Parteneri 

Persoane fizice  

21% 

Reprezentant al 

ZUM 

 

Contestațiile privind rezultatele evaluării proiectelor vor fi depuse la sediul GAL în maxim 5 zile 

lucrătoare de la postarea pe pagina de internet GAL (www.galsusramnicul.ro) a Raportului de 

selecție final. Cele 5 zile lucrătoare se calculează luând în calcul inclusiv ziua postării pe pagina 

de internet și la sediul GAL și inclusiv ziua trimiterii contestației. Analiza contestațiilor se va 

face de către Comisia de Contestații. Raportul Comisiei de Contestații se va publica pe site-ul: 

www.galsusramnicul.ro în 15 zile lucrătoare de la depunerea ultimei contestații. 

Componența Comisiei Contestații: 

http://www.galsusramnicul.ro/
http://www.galsusramnicul.ro/
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Pentru transparența procesului de selecție a proiectelor în cadrul GAL și, totodată, pentru 

efectuarea activităților de control și monitorizare, la aceste selecții vor putea lua parte și 

reprezentanți ai AM. 

Comisia de Soluționare a Contestațiilor este formată din 5 membri, din care 1 reprezentant al 

sectorului public, 1 reprezentant al ONG, 2 reprezentanți ai sectorului privat și un reprezentant al 

ZUM. 

 

Procesul de evaluare si selecție-ETAPE: 

Dupa avizarea procedurii de evaluare si selectie realizate de GAL de catre CCS, etapele in 

vederea evaluarii si selectiei fiselor de proiect depuse de potentialii beneficiari sunt dupa cum 

urmeaza: 

a) GAL SUS RAMNICUL elaboreaza ghidurile specifice pentru investitiile SDL; 

b) Asociația GAL SUS RAMNICUL lansează apelul de selecție a măsurilor, folosind 

mijloacele de informare mass-media (pagină web, comunicat de presă, pagini de 

socializare, etc.); 

c) Potentialii solicitanti depun Fișe de proiect cu anexele aferente la biroul Sucursalei GAL 

SUS RAMNICUL din str. Stadionului nr. 1, Râmnicu Sărat, incinta Bazei Sportive, etaj 

1, Hotel Sportiv, înaintea expirării datei limită de depunere a proiectelor. 

d) GAL SUS RAMNICUL efectuează verificarea conformității și eligibilității proiectului, 

respectând regula celor „4 ochi” (2 evaluatori); 

e) CCS avizeaza fisele de proiect selectate de catre evaluatorii GAL. Selecția proiectelor, 

efectuată de către GAL SUS RAMNICUL se va realiza pe baza fișei măsurii și a 

procedurilor întocmite în conformitate cu SDL. 

f) Deschidere sesiune depunere proiecte in aplicatia MySMIS de catre AMPOCU si 

AMPOR  

g) Depunerea proiectelor selectate de către GAL în sistemul electronic MYSMIS 

h) Verificare si aprobare cereri de finantare de catre AMPOCU (OIR) si AMPOR (ADR) 

i)  Demararea implementarii proiectelor POR si POCU depuse 
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3. Scop şi aplicabilitate 

-  Manualul stabileşte o metodologie unitară de selectare a cererilor de finanţare depuse la GAL 

SUS RAMNICUL, a fluxului de documente/formulare utilizate în procesul de verificare şi 

selectare a proiectelor de către GAL SUS RAMNICUL  

- Procedura urmăreşte modul de realizare a activităţii de selectare a cererilor de finanţare de la 

depunerea acestora de către solicitant la biroul GAL SUS RAMNICUL şi până la selectarea 

acestora în vederea propunerii spre contractare la autoritatea de management desemnata.  

-  În cadrul procedurii, GAL SUS RAMNICUL desfăşoară activităţi specifice pentru verificarea 

conformităţii şi eligibilităţii cererilor de finanţare  

- Formularele specifice Măsurilor vor fi disponibile pe website-ul  www.galsusramnicul.ro   

- Corespondența formularelor utilizate pentru măsurile proprii GAL SUS RAMNICUL cu 

formularele măsurilor POCU si POR va fi precizată în Ghidul Solicitantului pentru fiecare 

Măsura GAL SUS RAMNICUL.    

Procedura de evaluare şi selectare prezintă atribuţiile personalului GAL SUS RAMNICUL 

implicat în efectuarea activităţilor de evaluare –selectare a proiectelor precum şi cele ale 

Comitetului Local de Selecţie a Proiectelor şi Comisiei de Contestaţii  

Prezentul Manual se aplică tuturor Măsurilor proprii GAL SUS RAMNICUL – PROGRAMUL 

OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN - Axa prioritară 5 - Dezvoltare locală plasată sub 

responsabilitatea comunității; Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea 

sărăciei și a oricărei forme de discriminare; Prioritatea de investiții 9.vi: Dezvoltare locală 

plasată sub responsabilitatea comunității; Obiectivul specific 5.1: Reducerea numărului de 

persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și 

non-roma) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând 

minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului 

de DLRC si PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020 - Axa prioritara 9 - 

Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban; 

Prioritatea de investitii 9.1 - Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC)cuprinse 

în Strategia de Dezvoltare Locală a GAL SUS RAMNICUL  

http://www.galsusramnicul.ro/
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4. Descrierea activităţii : selectarea cererilor de finanțare 

4.1. Lansarea sesiunii de depunere a proiectelor 

Asociația GAL SUS RAMNICUL va elabora un Calendar estimativ anual al lansării măsurilor 

prevăzute în SDL, pentru fiecare an calendaristic. Pentru asigurarea transparenței, acesta va fi 

postat pe pagina web a Asociației GAL SUS RAMNICUL www.galsusramnicul.ro și afișat la 

sediul Asociației și al Primăriei Municipiului Ramnicu Sarat. Calendarul estimativ poate fi 

modificat, conform prevederilor din regulamentul de funcționare, cu cel puțin 5 zile înaintea 

începerii sesiunii, putând fi devansate sesiunile și modificate alocările, în sensul creșterii sau 

diminuării acestora. 

În vederea deschiderii sesiunilor de primire a proiectelor, Asociația GAL Urban SUS 

RAMNICUL va lansa pe plan local apeluri de selecție a fișelor de proiect, conform priorităților 

descrise în strategie. Acestea vor fi publicate/afișate: 

• pe site-ul propriu (varianta detaliată); 

• la sediul Asociația GAL SUS RAMNICUL (varianta detaliată, pe suport tipărit); 

• la sediul primăriei Municipiului Ramnic 

• prin mijloacele de informare mass-media locale/regionale/naționale (varianta 

simplificată) cum ar fi: publicare de anunțuri în presa on-line; 

• difuzări media. 

Apelul de selecție va fi lansat cu minimum 45 de zile calendaristice înainte de data limită de 

depunere a fișelor de proiect, în așa fel încât potențialii beneficiari să aibă timp suficient pentru 

pregătirea și depunerea acestora. 

Data lansării apelului de selecție este data deschiderii sesiunii de depunere a proiectelor la GAL. 

Apelurile se adresează solicitanților eligibili, care sunt interesați de elaborarea și implementarea 

unor proiecte care răspund obiectivelor și priorităților din SDL. 

Apelurile de selecție pot fi prelungite cu aprobarea Adunării Generale a GAL/Consiliului 

Director al GAL, în conformitate cu procedurile interne ale GAL . Anunțul privind prelungirea 

trebuie să se facă numai în timpul sesiunii în derulare, nu mai târziu de ultima zi a acestei 

sesiuni. Atunci când se prelungește apelul de selecție, valoarea maximă nerambursabilă care 

http://www.galsusramnicul.ro/
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poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect nu poate fi modificată (în sensul 

creșterii/diminuării). De asemenea, nu este permisă nicio altă modificare în conținutul apelului 

de selecție pe perioada de depunere a fișelor de proiect (inclusiv pe durata prelungirii), pentru a 

se respecta principiul egalității de șanse între solicitanți. Asociația GAL SUS RAMNICUL va 

lansa anunțuri de deschidere a sesiunilor de primire a proiectelor, finanțate prin măsurile din 

Strategia de Dezvoltare Locală 2014 – 2020 selectată și autorizată de către OI POCU SUD EST. 

Varianta detaliată a apelului de selecție va conține minimum următoarele informații: 

• Data lansării apelului de selecție; 

• Data limită de depunere a proiectelor; 

• Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele; 

• Fondul disponibil – alocat în acea sesiune, cu următoarele precizări: 

o Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui 

proiect; 

o Valoarea maximă eligibilă (sumă nerambursabilă); 

o Intensitatea sprijinului nu poate depăși intensitatea aprobată de către Ministerul 

Fondurilor Europene pentru măsura în cauză, prin aprobarea SDL. 

• Modelul de fișă de proiect pe care trebuie să-l folosescă solicitanții (versiune editabilă); 

• Categorii de solicitanti si parteneri eligibili; 

• Cuantumul cofinantarii pentru fiecare tip de apel si tip de solicitant eligibil; 

• Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea 

proiectului în conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL elaborată de către GAL 

pentru măsura respectivă. Se vor menționa și documentele justificative pe care trebuie să 

le depună solicitantul în vederea punctării criteriilor de selecție; 

• Cerințele de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv 

metodologia de verificare a acestora; 

• Procedura de selecție aplicată de Comisia de Selecție al GAL; 

• Criteriile de selecție cu punctajele aferente, punctajul minim pentru selectarea unui 

proiect și criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj, inclusiv metodologia 

de verificare a acestora. Punctajele aferente fiecărui criteriu de selecție se stabilesc cu 

aprobarea Adunării Generale a Asociaților/Consiliului Director (AGA/CD); 
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• Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea solicitanților, 

publicarea Raportului de Selecție); 

• Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate; 

• Alte informații pe care GAL le consideră relevante (ex.: detalii despre monitorizarea 

plăților). 

Aceste informații vor fi prezentate de către GAL în apelurile de selecție – varianta detaliată, 

publicată pe pagina de internet a GAL-ului și disponibilă pe suport tipărit la sediul GAL. Pentru 

variantele publicate în presă scrisă/presă online/mass media și în variantele afișate la sediul UAT 

Ramnic, se vor prezenta variante simplificate ale anunțului de selecție, care să cuprindă 

următoarele informații: 

• Data lansării apelului de selecție; 

• Măsura lansată prin apelul de selecție – cu tipurile de beneficiari eligibili; 

• Fondurile disponibile pentru măsura respectivă; 

• Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect; 

• Data limită de primire a proiectelor și locul unde se pot depune proiectele; 

• Precizarea că informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în 

Fișa Măsurii elaborată de GAL pentru măsura respectivă, cu trimitere la pagina de 

internet a GAL; 

• Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare; 

• Disponibilitatea la sediul GAL a unei versiuni pe suport tipărit a informațiilor detaliate 

aferente măsurilor lansate. 

Varianta simplificată a apelului de selecție va conține minimum următoarele informații 

• Data lansării apelului de selecție; 

• Măsura lansată prin apelul de selecție – cu tipurile de beneficiari eligibili; 

• Fondurile disponibile pentru măsura respectivă; 

• Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect; 

• Data limită de primire a proiectelor și locul unde se pot depune proiectele; 
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• Precizarea că informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în 

Fișa Măsurii elaborată de Asociației GAL SUS RAMNICUL pentru măsura respectivă, 

cu trimitere la pagina de internet www.galsusramnicul.ro; 

• Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare; 

• Disponibilitatea la sediul Asociației GAL SUS RAMNICUL a unei versiuni pe suport 

tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurilor lansate. 

Publicitatea prelungirii apelurilor de selecție se va face obligatoriu în aceleași condiții în care a 

fost anunțat apelul de selecție. Solicitantul depune Fișa de proiect cu anexele aferente atașate la 

biroul Sucursalei GAL SUS RAMNICUL: Mun. Râmnicu Sărat, Str. Stadionului nr. 1, Incinta 

Bazei Sportive, etaj 1 Hotel Sportiv, înaintea expirării datei limită de depunere a proiectelor. 

GAL are obligația de a aduce la cunoștința AM lansarea tuturor apelurilor de selecție aferente 

măsurilor cuprinse în Strategia de Dezvoltare Locală aprobată. Publicitatea prelungirii apelurilor 

de selecție se va face obligatoriu în aceleași condiții în care a fost anunțat apelul de selecție. În 

procesul de elaborare și lansare a apelului de selecție, GAL va avea în vedere versiunea în 

vigoare a orientărilor publicate pe siteul www.fonduri-ue.ro. 

4.2 Completarea şi depunerea cererii de finanţare  

- Ghidul solicitantului, care stă la baza completării Cererii de finanţare este disponibil în mod 

gratuit la biroul asociaţiei GAL SUS RAMNICUL, Municipiul Râmnicu Sărat, str. Stadionului, 

nr.1, incinta Bazei Sportive, etaj 1, Hotel Sportiv precum şi pe site-ul www.galsusramnicul.ro.    

Pe baza informaţiilor din Ghid, solicitantul întocmeşte Cererea de finanţare: formularul de cerere 

de finanţare şi anexele administrative şi tehnice cerute prin acest formular.  

 Solicitantul poate apela, dacă doreşte/considera necesar, la consultanţi pentru întocmirea 

documentaţiei tehnice şi completarea Cererii de finanţare.  

 Odată finalizată cererea de finanţare împreună cu documentele ataşate, se constituie în „dosarul 

cererii de finanţare”.  

Acesta se depune de către solicitant în 2 (două) exemplare pe suport de hârtie – 1 original si o 

copie şi (3) trei exemplare în copie electronică (prin scanare).  

http://www.galsusramnicul.ro/
http://www.galsusramnicul.ro/
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Formatul electronic va conţine: Cererea de finanţare însoţită de documentaţia justificativă, 

Analiza de nevoi, Metodologii, Proiectul tehnic (dacă este cazul), inclusiv partea economică a 

studiului de fezabilitate/memoriului justificativ care vor fi folosite la verificarea bugetului 

indicativ, a Planului financiar şi a viabilităţii proiectului.  

Aceste documente sunt depus la GAL SUS RAMNICUL personal – de către reprezentantul legal, 

aşa cum este precizat în formularul Cerere de finanţare sau de un împuternicit, prin procură 

legalizată (în original) a reprezentantului legal, la GAL SR. 

Proiectul se depune înaintea datei limită care stipulată în fiecare apel de selecție.  

Solicitantul se va asigura că dosarul cererii de finanţare este complet la momentul depunerii.  

4.3 Primirea, verificarea conformităţii şi înregistrarea cererii de finanţare  

A. Primirea Cererii  

Potenţialul beneficiar/Solicitantul depune proiectul la GAL SUS RAMNICUL, sub formă de 

Cerere de Finanţare în 2 exemplare (un original și o copie) împreună cu documentele originale 

(pentru care a ataşat copii), precum și 3 exemplare copie elecrtronică (CD).  

Fiecare exemplar va conţine formularul Cerere de finanţare corect completat şi anexele tehnice şi 

administrative.  

Se vor utiliza formularele de cereri de finanţare aferente fiecărei măsuri proprii GAL SUS 

RAMNICUL puse la dispoziţia solicitanţilor pe site-ul www.galsusramnicul.ro.  

Corespondența formularelor utilizate pentru măsurile proprii GAL SR cu formularele măsurii 

celei mai apropiate din axa aferenta de finantare, va fi precizată în Ghidul Solicitantului pentru 

fiecare Măsură deschisa de GAL SUS RAMNICUL.  

Solicitantul este invitat să revină la sediul GAL SUS RAMNICUL după evaluarea conformităţii, 

pentru a fi înştiinţat dacă cererea de finanţare este conformă sau i se explică cauzele 

neconformităţii.  

GAL SUS RAMNICUL înregistrează cerere înregistrare alocat.  

Acest număr este diferit de numărul de înregistrare atribuit Cererii de finanţare.   

http://www.galsusramnicul.ro/
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După înregistrare, documentaţia primită de la solicitant este transmisă şefului ierarhic (directorul 

executiv), care o repartizează pentru verificarea conformităţii personalului GAL SUS 

RAMNICUL cu astfel de atribuţii.  

Verificarea conformităţii se efectuează in termen de maximum 3 zile lucrătoare de la depunerea 

Cererii de finanţare.  

B. Acceptarea/neacceptarea cererii de finanţare pentru verificare  

Pentru a stabili dacă cererea de finanţare este acceptată pentru verificare, expertul verifică în 

Registru:  

Verificarea cererilor de finanţare neconforme  

Aceeaşi cerere de finanţare poate fi declarată neconformă de maximum două ori pentru aceeaşi 

sesiune de proiecte. 

Expertul va verifica dacă acelaşi solicitant a depus aceeaşi cerere de finanţare de două ori în 

perioada cererii/sesiunii de proiecte şi a fost declarată neconformă de fiecare dată.  

Dacă solicitantul se prezintă a treia oară cu aceeaşi cerere de finanţare aceasta nu va mai fi 

acceptată pentru a fi verificată.  

Dacă solicitantul se regăseşte în situaţia prezentată mai sus, expertul verificator va opri 

verificarea conformităţii la acest stadiu, cererea de finanţare nefiind acceptată pentru verificarea 

ulterioară a criteriilor de conformitate. 

 După aceasta vor fi derulate toate etapele procedurale specifice pentru cererile de finanţare 

neconforme. 

Verificarea cererilor de finanţare conforme 

Solicitantul care a renunţat, în cursul procesului de evaluare, la o cerere de finanţare conformă, 

nu o mai poate redepune în aceeaşi sesiune de depunere a proiectelor de investiţii. 

Expertul verifică în Registrul cererilor de finanţare dacă acelaşi solicitant a depus aceeaşi cerere 

de fiananţare în perioada sesiunii de cerere de proiecte şi a fost declarată conformă.  

Verifică dacă s-a înregistrat o renunţare sau retragere a cererii de finanţare.  
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Dacă solicitantul se regăseşte în situaţia prezentată mai sus, expertul verificator va opri 

verificarea conformităţii la acest stadiu, cererea  de finanţare nefiind acceptată pentru verificarea 

ulterioară a criteriilor de conformitate.  

C. Verificarea conformităţii Cererii de finanţare 

Controlul conformităţii constă în verificarea Cererii de finanţare: dacă este corect completată, 

prezentată pe suport de hârtie şi în format electronic şi dacă anexele tehnice şi administrative, 

precum și a formularului Cerere de finanţare sunt prezentate în două exemplare : un original şi o 

copie. 

Angajatul GAL care verifică conformitatea va verifica pe CD formatul electronic al 

documentelor ataşate: Cererea de finanţare, inclusiv documentaţia ataşată acesteia (partea 

economică a planului de afaceri/ studiului de fezabilitate/memoriului justificativ şi proiectului 

tehnic) şi copia electronică a dosarului cererii de finanţare. 

Se va verifica dacă fiecare exemplar din Cererea de finanţare a fost legat, paginat şi 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 detaşarea şi/sau înlocuirea documentelor.  

Opisul se numerotează.  

Dacă cererea de finanţare este incompletă la depunerea anterioară, se va dezlega dosarul şi se va 

adăuga documentul lipsă, paginile vor fi renumerotate (numerele vechi vor fi barate cu o linie 

orizontală), opisul va fi refăcut, iar dosarul se va legadin nou. 

Exemplarul original va avea înscris pe copertă, în partea dreaptă –sus, menţiunea„ORIGINAL”.  

Fiecare pagină va purta ştampila și semnătura solicitantului. Copiile documentelor originale care 

rămân în posesia solicitantului (ex. act de proprietate, bilanţ contabil vizat de administraţia 

financiară) trebuie să conţină menţiunea „conform cu originalul” făcută de către 

angajatul/expertul care a verificat concordanţa copiei cu originalul, a semnat şi a datat ultima 

pagină a documentului 
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COPIE. Exemplarul-copie va avea înscris pe copertă, în partea superioară dreaptă, menţiunea 

„COPIE” . 

Verificarea cererii de finanţare se face conform metodologiei de aplicat pentru verificarea 

conformităţii, specifice fiecărei măsuri (descrisă la sfârşitul Fişei de verificare a conformităţii), 

completându-se Fişa de verificare a conformităţii.  

După completare, Fişa de verificare a conformităţii nu va cuprinde partea privind Metodologia 

de aplicat pentru verificare. 

GAL SUS RAMNICUL îşi rezervă dreptul de a solicita beneficiarului documente sau informaţii 

suplimentare, dacă pe parcursul verificărilor se constată de verificator că este necesar. 

Lipsa unor documente 

În cazul în care sunt necesare informații suplimentare și acestea sunt solicitate de expertul GAL, 

termenul de emitere a Fișei de verificare a conformității va fi de maxim cinci zile lucrătoare.  

Experții GAL SUS RAMNICUL pot solicita documente și informații suplimentare în etapa de 

verificare a conformității proiectului.  

Informațiile suplimentare trebuie să fie prezentate în maxim 2 zile lucrătoare.  

Dacă în urma solicitării informațiilor suplimentare, solicitantul trebuie să prezinte documente 

emise de alte instituții, aceste documente trebuie să fie emise la o dată anterioară depunerii 

cererii de finanțare la GAL. 

Erori de formă 

În cazul în care expertul tehnic va descoperi erori de formă în completarea cererii de finanţare de 

către solicitant, va aplica următoarea procedură : 

- Taie cu o linie orizontală informaţia greşită şi scrie alăturat informaţia corectă 

- Semnează în dreptul modificării şi o datează 

Erorile de formă sunt erorile făcute de către solicitant în completarea cererii de finanţare care 

sunt descoperite de experţii verificatori dar care, cu ocazia verificării conformităţii) pot fi 
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corectate de către aceştia din urmă pe baza unor dovezi/informaţii prezentate explicit în 

documentele anexate Cererii de finanţare. 

În cazul în care expertul verificator descoperă o eroare de formă, cererea de finanţare nu este 

considerată neconformă. 

Necompletarea unui câmp din Cererea de finanţare nu este considerată eroare de formă (cu 

excepţia Codului unic de înregistrare, dacă acesta nu se solicită pentru completarea formularului) 

Expertul verificator va cere solicitantului să efectueze corecturile (erori de formă) şi pe CD 

urmând ca CD-ul să fie retransmis până la începerea verificării eligibilităţii. 

Verificarea “4 ochi”  

Angajaţii GAL SUS RAMNICUL vor completa “Fişa de verificare a conformităţii” –şi “Fişa de 

verificare a eligibilităţii” –aferente măsurii în care se încadrează scopul proiectului depus. Se vor 

folosi formularele şi metodologia de completare a acestora utilizând manualele de procedură 

publicate pe site-ul www.galsusramnicul.ro, în cazul măsurilor care au corespondent în SDL, 

adaptate condițiilor de eligibilitate și criteriilor de selecție aferente Măsurilor din Strategia de 

Dezvoltare Locală a GAL SUS RAMNICUL. 

Numărul de înregistrare al Cererii de finanţare se completează doar la nivelul structurilor. 

Toate verificările efectuate de către angajaţii GAL vor respecta principiul de verificare „4 ochi”, 

respectiv vor fi semnate de către minimum 2 persoane, 1 angajat cu atribuții în acest sens 

stabilite prin Fișa Postului şi preşedintele sau un membru al CD GAL – un angajat care 

completează şi cealaltă persoană care verifică. 

În urma verificării, preşedintele GAL sau membrul CD GAL care verifică contra-bifează Fişa de 

verificare a conformităţii şi Fişa de verificare a eligibilităţii, respectând astfel principiul „4 ochi”. 

Toate fişele de verificare vor fi semnate de către angajaţi GAL și/sau voluntari (în situația în care 

Ghidul de implementare al Sub - măsurii …… (conform anexei 29 din SDL) în vigoare la data 

publicării apelului de selecție prevede posibilitatea ca fișele de verificare să fie semnate și de 

către voluntari GAL SR, dacă este cazul), respectându-se principiul „4 ochi”. 

 

http://www.galsusramnicul.ro/
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Finalizarea verificării conformităţii 

După finalizarea verificării conformităţii documentelor, expertul care a verificat cererea de 

finanţare înştiinţează solicitantul dacă cererea de finanţare este conformă sau i se explică cauzele 

neconformităţii.  

Solicitantului i se înmânează documentele originale şi semnează Fişa de verificare a 

conformităţii.  

Dacă documentele originale au rămas în posesia solicitantului, expertul va verifica în prezenţa 

acestuia conformitatea documentelor ,,copie” cu documentele originale şi va bifa în căsuţele 

corespunzătoare din Fişa de verificare a conformităţii. 

Pentru proiectele de servicii angajaţii GAL vor completa ,,Fişa de verificare a conformităţii 

pentru măsurile de servicii” şi ,,Fişa de verificare a eligibilităţii pentru măsurile de servicii“, 

anexa Ghidului de implementare pentru Sub-măsura (conform anexei 29 din SDL), completate 

cu criteriile de eligibilitate și selecție locale. 

 GAL poate să solicite beneficiarului clarificări referitoare la îndeplinirea condiţiilor de 

conformitate, eligibilitate şi selecţie, dacă este cazul.  

Nu se vor lua în considerare clarificările de natură să completeze/modifice datele iniţiale ale 

proiectului depus. 

E. Înregistrarea cererilor de finanţare 

Numărul de înregistrare al Cererii de Finanțare se va completa la nivelul AM POCU/AM POR 

după validarea lor de către Comitetul de selecţie şi AGA GAL SUS RAMNICUL, după care se 

vor încărca în sistemul MYSMIS. 

După verificare, pot exista două variante:  

a) Cererea de finanţare nu este completată corect sau lipseşte unul din documente (care nu a fost 

prezentat în urma solicitării de informații suplimentare) sau cererea a fost depusă de două ori în 

cadrul aceleeaşi sesiuni şi prin urmare va fi declarată neconformă.  
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Solicitatul semnează Fişa de verificare a conformităţii care se multiplică în 2 exemplare: unul va 

fi înmânat solicitantului, cealaltă copie rămâne la GAL SUS RAMNICUL, iar originalul se va 

înainta către AM POCU / AM POR.  

În cazul în care solicitantul refuză să semneze Fişa de verificare a conformităţii, expertul 

completează în dreptul reprezentantului legal ,,refuză să semneze”, semnează şi înscrie data 

respectivă. 

Solicitantul va pleca cu cererea de finanţare neconformă: original şi copie pe hârtie, şi cu o copie 

după Fişa de verificare care atestă neconformitatea documentaţiei. 

Copiile electronice ale dosarului Cererii de finanţare vor rămâne la SUS RAMNICUL. 

b) Cererea de finanţare este declarată conformă.  

Fişa de verificare a conformităţii împreună cu cele două exemplare ale cererii de finanţare se 

înregistrează de către expertul care a efectuat verificarea, conform procedurii interne de 

înregistrare a documentelor în cadrul GAL SUS RAMNICUL. 

Solicitantul semnează Fişa de verificare a conformităţii, care se multiplică în două exemplare, 

din care unul va fi înmânat solicitantului, a doua copie se păstrează la GAL SUS RAMNICUL, 

iar originalul împreună cu Cererea de finanţare se va depune la structurile AM POCU / AM 

POR. 

Înregistrarea cererii de finanţare se va consemna în Registrul de intrare a Cererilor de finanţare 

conforme sau neconforme, după caz. 

Termenul de verificare a conformităţii cererii de finanţare este de maximum 3zile lucrătoare 

pentru fiecare cerere de finanţare.  

Dacă se solicită informații suplimentare termenul de verificare a conformității este de maximul 5 

zile lucrătoare. 
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F. Renunţarea la cererea de finanţare 

Renunţarea la cererea de finanţare se poate efectua de către reprezentantul legal sau de un 

împuternicit prin procură legalizată (în original) a reprezentantului legal, în orice moment al 

verificărilor prin întreruperea procesului evaluării. 

G. Restituirea cererii de finanţare 

Un exemplar CD al cererii de finanţare este necesar să rămână în sistem pentru verificări 

ulterioare (audit, DCA, Curtea de Conturi, comisari europeni, eventuale contestaţii, etc.) 

Dacă solicitantul renunţă la cererea de finanţare, i se restituie cererea depusă: originalul si copia , 

precum și două exemplare CD. 

 H. Arhivarea 

La nivelul GAL SUS RAMNICUL se va arhiva documentaţi aferentă cererii de finanţare, 

conform procedurii interne de arhivare. 

4.4 Verificarea criteriilor de eligibilitate, evaluarea criteriilor de selecţie 

A. Verificarea criteriilor de eligibilitate 

Pentru cererile de finanţare care se verifică la nivelul GAL SUS RAMNICUL,şeful ierarhic 

superior (directorul executiv) va repartiza cererile de finanţare Neconforme personalului cu 

atribuții, pe baza criteriului de repartizare uniformă din punct de vedere al numărului de cereri, 

respectiv contrasemnează verificările efectuate de aceştia: 

- Unui expert pentru verificarea eligibilităţii (dacă este posibil, expertului care a efectuat 

conformitatea cererii de finanţare) 

Verificarea activităţii acestuia privind verificarea criteriilor de eligibilitate va fi realizată prin 

dublul control al eligibilitatii, conform principiului „4 ochi”; 

Verificarea eligibilităţii tehnice şi financiare se efectuează de către GAL SUS RAMNICUL prin 

verificarea eligibilităţii solicitantului, a criteriilor generale de eligibilitate, a bugetului indicativ al 

proiectului, a planului de afaceri, a studiului de fezabilitate, a proiectului tehnic şi a tuturor 

documentelor anexate.  
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Verificarea este făcută pe baza documentelor depuse de solicitant. 

B. Verificarea Cererilor de finanţare în vederea evitării dublei finanţări 

Evitarea dublei finanţări se efectuează astfel: 

În cererea de finanţare, secţiunea C referitoare la finanţările nerambursabile este întrebarea: 

-  “Solicitantul a mai obţinut finanţări nerambusabile? “ 

- Dacă răspunsul este ,,da”, se completează tabelul cu finanţările 

În cazul în care solicitantul a mai beneficiat de finanţare, este obligat să depună următoarele 

documente: 

- Raportul asupra utilizării altor programe de finanţare nerambusabilă 

Verificarea evitării dublei finanţări se efectuează prin următoarele corelări : 

- Existenţa bifelor în secţiunea C şi a datelor din Raportul asupra utilizării altor programe 

de finanţare nerambursabilă 

- Din Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului 

- Din Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului că ,,proiectul propus asistenţei 

financiare nerambursabile ………………… nu beneficiază de altă finanţare din 

programe de finanţare nerambursabilă” 

C. Solicitarea de informaţii suplimentare 

 În situaţia în care sunt criterii de eligibilitate care necesită lămuriri suplimentare expertul 

întocmeşte o Fişă de solicitare a informaţiilor suplimentare, în care se solicită documentele 

suplimentare şi care se va transmite la solicitant. 

Solicitantul trebuie să trimită prin poştă informaţiile cerute în termen de 5 zile lucrătoare de la 

data primirii fişei sau să le predea experţilor tehnici 

Informaţiile suplimentare se solicită o singură dată de către entitatea la care se află în evaluare 

cererea de finanţare, doar în următoarele cazuri: 

În cazul în care, planul de afaceri, studiul de fezabilitate, proiectul tehnic sau memoriul 

justificativ conţin informaţii insuficiente pentru clarificarea unui criteriu de eligibilitate sau 



 
 

 
 

 
24 

există informaţii contradictorii în interiorul lor ori faţă de celelalte documente anexate cererii de 

finanţare.  

Numai în caz de suspiciune se solicită extras de Carte Funciară pentru documentele care atestă 

dreptul de proprietate. 

În cazul în care avizele, acordurile, autorizaţiile nu au fost eliberate de către autorităţile emitente 

într-o formă care respectă protocoalele încheiate între beneficiar şi instituţiile respective. 

Pentru criteriile de selecţie se pot solicita numai clarificări, nu şi documente suplimentare sau 

corectate.  

Informaţiile nesolicitate transmise de solicitanţi nu vor fi luate în considerare 

Dacă informaţiile suplimentare primite conduc la necesitatea corectării bugetului indicativ, 

expertul va notifica solicitantul asupra acestei situaţii, tot prin aceeaşi Fişă, cu rugămintea de a 

transmite bugetul rectificat conform solicitării expertului evaluator.  

În situaţii excepţionale, prin această notificare se pot solicita şi alte clarificări, a căror necesitate 

a apărut ulterior transmiterii răspunsului la informaţiile suplimentare solicitate iniţial. În cazul 

unui refuz al solicitantului de a corecta bugetul, expertul va întocmi bugetul indicativ corect, 

solicitantul având opţiunea de a contesta bugetul numai după notificare în urma raportului 

Comitetului de Selecţie a Proiectelor. 

În cazul în care în bugetul indicativ (inclusiv devizele financiare şi devizele pe obiect) există 

diferenţe de calcul sau dacă încadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile/neeligibile nu este 

făcută corect. 

Nu sunt permise atât cheltuieli eligibile cât şi cheltuieli neeligibile în cadrul capitolelor de buget. 

Rezultatul verificării este completarea Fişei de verificare a criteriilor de eligibilitate, rezumând 

verificarea efectuată de expert. Bifele din Fişa deverificare se fac pe baza verificării 

documentare. 
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D. Verificarea bugetului indicativ 

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

eligibile şi calculele sunt corecte.  

Lista cheltuielilor eligibile şi neeligibile corespunzătoare fiecărei măsuri se găseşte în Fişa 

Măsurii şi în Ghidul Solicitantului. 

Verificarea bugetului indicativ se efectuează conform metodologiei de aplicat pentru verificarea 

criteriilor de eligibilitate din cadrul Fişei de verificare a criteriilor de eligibilitate, punctul 

,,verificarea bugetului indicativ”. 

Expertul completează punctul „Verificarea bugetului indicativ” din Fișa de verificare a criteriilor 

de eligibilitate. 

E. Verificarea rezonalibilităţii preţurilor – aspect procedural care nu ţine de competenţa GAL 

In vederea stabilirii rezonabilităţii preţurilor utilizate de solicitant, expertul verifică prin 

comparare preţurile din devizele pe obiect cu ofertele prezentate şi sursa de preţuri folosită. 

Detalierea verificărilor este menţionată în procedurile specifice. 

F. Evaluarea criteriilor de selecţie 

Comitetul de selecţie va stabili, înaintea lansării sesiunii de depunere a proiectelor, sistemul de 

punctaj aferent criteriilor de selecţie, precum şi criteriile de departajare a cererilor de finanţare cu 

punctaj egal. 

În funcţie de sistemul de punctaj stabilit, se efectuează evaluarea criteriilor de selecţie pentru 

toate Cererile de finanţare eligibile prin acordarea unui număr de puncte şi se calculează scorul 

atribuit fiecărui proiect. 

Evaluarea criteriilor de selecţie se face de către entităţile care au efectuat evaluarea, numai 

pentru cererile de finanţare declarate eligibile, pe baza Cererii de finanţare, incluisv anexele 

tehnice şi administrative depuse de solicitant şi, după caz, a informaţiilor suplimentare solicitate 

în urma verificării documentare de birou. 

În fișa de verificare a criteriilor de selecție GAL SUS RAMNICUL preia Criteriile de selecție 

stabilite în Strategia de Dezvoltare Locală a GAL SUS RAMNICUL.  
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Punctajele vor fi stabilitate, pentru fiecare Măsură din SDL prin Decizia Consiliului Director. 

Solicitantul poate, în cererea de finanțare să realizeze o prescorare a proiectului său.  

Punctajul acordat de către solicitant propriului proiect este orientativ. 

Prescorarea eronată a proiectului din partea solicitantului nu reprezintă motiv de neconformitate 

sau neeligibilitate.  

Punctajul proiectului se acordă de către comitetul de selecție. 

Evaluarea criteriilor de selecţie se face de către entităţile care au efectuat evaluarea, numai 

pentru cererile de finanţare declarate eligibile, pe baza Cererii de finanţare, incluisv anexele 

tehnice şi administrative depuse de solicitant şi, după caz, a informaţiilor suplimentare solicitate 

în urma verificării documentare de birou. 

În fișa de verificare a criteriilor de selecție GAL SUS RAMNICUL preia Criteriile de selecție 

stabilite în Strategia de Dezvoltare Locală a GAL SUS RAMNICUL.  

Punctajele vor fi stabilitate, pentru fiecare Măsură din SDL prin Decizia Consiliului Director. 

Solicitantul poate, în cererea de finanțare să realizeze o prescorare a proiectului său.  

Punctajul acordat de către solicitant propriului proiect este orientativ. 

Prescorarea eronată a proiectului din partea solicitantului nu reprezintă motiv de neconformitate 

sau neeligibilitate.  

Punctajul proiectului se acordă de către către 2 angajaţi - un angajat care completează şi un 

angajat care verifică.  

Toate fişele de verificare vor fi semnate numai de către angajaţii GAL, chiar dacă pentru 

efectuarea verificărilor aceştia au beneficiat de consultanţă sau suport tehnic extern . 

4.5 Finalizarea eligibilităţii şi selecţiei 

Rezultatul verificării eligibilităţii se consemnează de expert în Fişa de verificarea criteriilor de 

eligibilitate.  
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Completarea Fişei de verificare a criteriilor de selecţie se va realiza de către personalul GAL cu 

atribuții în acest sens.  

Fiecare etapă a verificării se înscrie în Pista de audit pentru cererea de finanţare şi se 

înregistrează conform procedurilor interne de înregistrare a documentelor la GAL SUS 

RAMNICUL. 

Termenul de verificare a eligibilităţii şi selecţiei este de maximum 45 de zile pentru evaluare şi 

completarea Fișelor de verificare a conformității și eligibilității. 

4.6 Procedura de selecție 

Comitetul Local de Selecție a Proiectelor reprezintă parteneriatul decizional Comitetul de 

Selecţie a Proiectelor (CSP) constitutit în cadrul GAL va respecta componenţa şi structura 

prevăzută în SDL aprobată. La nivelul luării deciziilor, reprezentanţii organizaţiilor ce provin din 

mediul privat, societatea civilă şi persoane fizice relevante au o pondere de 78, % conform SDL 

aprobat şi a variantei actualizate a Statutului GAL. 

Comitetul de Selecţie a proiectelor este ales de Adunarea Generală; mandatele membrilor 

Comitetului de Selecţie şi ale Comisiei de Contestaţii pot fi schimbate sau reconfirmate prin 

Hotărâre AGA GAL SUS RAMNICUL.  

Componenţa Comitetului Local de Selecţie a Proiectelor este cea cuprinsă în Strategia de 

Dezvoltare Locală a GAL SUS RAMNICUL  şi descrisă în Anexa 1 la prezentul Regulament 

Membrii Comitetului de Selecţie a Proiectelor pot fi concomitent membri în Consiliul Director, 

conform prevederilor din Statutul asociației GAL SR. 

Comitetul de Selecție a Proiectelor își desfășoară activitatea conform unui Regulament de 

Organizare și funcționare aprobat de Adunarea Generală și postat pe www.galsusramnicul.ro.  

Pentru realizarea selecţiei proiectelor se analizează dacă valoarea publică, exprimată în euro, a 

proiectelor eligibile ce întrunesc pragul minim pentru măsurile ce prevăd acest lucru, supuse 

selecţiei, este situată sub sau peste valoarea totală alocată unei măsuri în cadrul sesiunii de 

depunere. 

http://www.galsusramnicul.ro/
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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 Selecţie propune aprobarea pentru finanţare a tuturor 

proiectelor eligibile care au întrunit punctajul minim aferent acestor măsuri. 

Când valoarea publică totală a proiectelor eligibile ce nu prevăd un prag minim de punctaj sau 

când valoarea publică totală a proiectelor eligibile care au îndeplinit punctajul minim, pentru 

măsurile care prevăd acest lucru, se situează peste valoarea totală alocată unei măsuri în cadrul 

unei sesiuni, Comitetul de Selecţie analizează listele proiectelor eligibile / proiectelor eligibile 

care au îndeplinit punctajul minim, pentru măsurile care prevăd acest lucru şi procedează astfel: 

Selecţia se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie. 

În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, pentru toate măsurile finanțate prin SDL GAL SR 

departajarea acestora se face în funcţie de: 

 - valoarea eligibilă a proiectului, exprimată în euro, în ordine crescătoare, în limita valorii totale 

a apelului de selecţie. 

- relevanța proiectului față de obiectivele strategiei de dezvoltare locală a GAL SUS 

RAMNICUL 

După parcurgerea procedurii de selecţie şi după caz, a celei de departajare, secretariatul 

Comitetului Local de Selecţie a Proiectelor întocmeşte Procesul verbal al ședinței/întrunirii, care 

este semnată de preşedinte, membrii și reprezentantul AM POR / AM POCU (dacă este prezent 

la procedură). 

4.7 Rapoartele de selecţie 

După încheierea procesului de evaluare şi selecţie Comitetul Local de Selecţie a Proiectelor va 

emite un Raport de Selecţie Intermediar, în care vor fi înscrise proiectele retrase, neeligibile, 

eligibile neselectate şi eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanţilor, iar pentru 

proiectele eligibile punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie. 

Raportul de Selecţie Intermediar va fi semnat de toţi membrii prezenţi ai Comitetului de Selecţie 

a Proiectelor care au participat la evaluare, de catre reprezentantul AM POR / AM POCU care 
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participă ca observator la procesul de selecţie, va fi avizat de către reprezentantul legal sau altă 

persoană desemnată de Consiliul Director al asociației şi va avea ştampila GAL SUS 

RAMNICUL. 

GAL va înştiinţa solicitanţii asupra rezultatelor procesului de evaluare şi selecţie prin publicarea 

pe pagina proprie de web a Raportului de Selecţie Intermediar şi prin afişarea la sediul GAL.  

Notificările vor fi transmise de GAL cu confirmare de primire din partea solicitanților. 

Notificările transmise solicitanţilor trebuie să conţină motivele pentru care proiectele nu au fost 

selectate – se vor menţiona criteriile de eligibilitate care nu au fost îndeplinite sau punctajul 

obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie – precum şi perioada de depunere şi soluţionare a 

contestaţiilor. 

Beneficiarii care au fost notificaţi de faptul că proiectele lor au fost declarate neeligibile ori nu au 

fost selectate pot depune contestaţii la sediul GAL.  

Contestațiile primite vor fi analizate de Comisia de Soluționare a Contestațiilor, în baza unei 

proceduri proprii interne aprobate de Adunarea Generală a asociației și postată pe 

www.galsusramnicul.ro.  

După încheierea acestui proces, Comitetul de Selecție va întocmi Raportul de selecție Final, 

publicat pe pagina web și afișat la sediul GAL. 

GAL SUS RAMNICUL va publica Raportul de Selecţie final pe pagina de web proprie - 

www.galsusramnicul.ro cel târziu în ziua următoare finalizării aprobării Raportului de Selecţie 

În termen de 3 zile lucrătoare de la aprobarea Raportului de Selecţie, GAL SUS RAMNICUL va 

notifica solicitanţii asupra rezultatelor procesului de evaluare şi selecţie, cu excepţia solicitanţilor 

care au fost deja notificaţi ca urmare a aprobării raportului de selecţie intermediar. 

Dacă nu există proiecte neeligibile sau eligibile și neselectate și atunci când valoarea totală a 

proiectelor eligibile este mai mică sau egală cu alocarea financiară a apelului de selecție 

respectiv, deoarece nu există condiții care sa conducă la contestarea rezultatului procesului de 

evaluare și selecție, GAL SUS RAMNICUL va exclude din flux etapa de raport intermediar și 

perioada de primire a contestațiilor și va elabora direct Raport de Selecție Final. 

http://www.galsusramnicul.ro/
http://www.galsusramnicul.ro/
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Cererile de finanţare neeligibile/neselectate vor fi păstrate în sistem încă max. 60 de zile, urmând 

ca originalele acestora să fie returnate solicitanţilor, GAL SUS RAMNICUL asigurându-se că 

deţine copii CD ale cererilor de finanţare respective, pentru eventuale verificări ulterioare 

În max. o săptămână de la publicarea raportului final de selecție, cererile de finanțare selectate, 

care corespund obiectivelor din SDL, se vor depune la AM POR / AM POCU în vederea 

verificării de conformitate și eligibilitate. 

 

4.8 Transmiterea cererilor de finanţare conforme şi a documentelor aferente acestora  

Toate proiectele selectate de către GAL, indiferent de specificul acestora, vor fi depuse de către 

un angajat al GAL la Autoritatea de management pe raza căruia se vor desfășura activitățile 

proiectului. Angajatul GAL poate fi împuternicit – prin procură notarială - de către solicitantul 

de finanțare prin Măsura aferenta și va semna de luare la cunoștință pe Fișa de conformitate 

inițială, la sediul GAL SUS RAMNICUL. 

Proiectul întocmit de solicitant, selectat la nivelul GAL și depus la autoritatea de management, 

trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate specifice fiecărei măsuri din 

SDL GAL SUS RAMNICUL în care se încadrează. 

Cererea de Finanțare se depune în două exemplare (un original și o copie) și în format electronic 

(CD) la expertul Serviciului Verificare Cereri de Finanţare (SVCF) din cadrul autoritatii de 

management desemnate împreună cu documentele originale (pentru care a ataşat copii).  

Fiecare exemplar va conţine Cererea de Finanțare corect completată şi anexele tehnice şi 

administrative ale acesteia.  

Dosarul Cererii de Finanţare conţine Cererea de Finanţare însoţită de anexele tehnice şi 

administrative conform listei documentelor, legate într-un singur dosar, astfel încât să nu permită 

detaşarea şi/ sau înlocuirea documentelor. 

Cererea de Finanțare trebuie să fie însoțită în mod obligatoriu de:  

• Fișa de verificare a conformității, întocmită de GAL (formular propriu); 

• Fișa de verificare a eligibilității, întocmită de GAL (formular propriu); 
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• Fișa de verificare a criteriilor de selecție, întocmită de GAL (formular propriu); 

• Raportul de selecție final, întocmit de GAL (formular propriu); 

• Copii ale declarațiilor persoanelor implicate în procesul de evaluare și selecție de la 

nivelul GAL, privind evitarea conflictului de interese (formular propriu). 

Primirea, acceptarea/neacceptarea, verificarea conformităţii şi înregistrarea Cererii de 

Finanţare se realizează conform indicaţiilor şi termenelor de întocmire/transmitere prevăzute în 

Manualul de procedură. 

ANEXA 1- Componenţa Comitetului Local de Selecţie a Proiectelor 

ANEXA 2 Criterii de selecţie locală 

ANEXA 3 - Declaraţie privind conflictul de interes 

 

Întocmit, 

Violeta Socol- Vîlcu , Expert evaluator /monitorizare 

 

Aprobat, 

Volodea Mateevici, Manager GAL SR 

 

Avizat, 

Traian Holban, Preşedinte 
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ANEXA 1  

 

Componenţa Comitetului de Selecție a Proiectelor 

Membri titulari: 

Partener 
Funcţia în Comitetului 

de Selecție 
Tip /Observaţii 

  Parteneri Publici 

22% 

Reprezentant al 

sectorului public 

  Parteneri SC 27% Reprezentant al 

Sectorului Privat 

  Parteneri ONG 30% Reprezentant al 

Societăţii Civile / ONG 

  Parteneri Persoane 

fizice  relevante 21% 

Reprezentant al ZUM 
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ANEXA 2  

Criterii de selecţie locală 

Masura Criterii de selectie locala Punctaj 

 Relevanța proiectului pentru domeniile 

prioritare de dezvoltare a teritoriului GAL 

DT 

- Numărul de parteneri/entități membre 

implicate în structura de cooperare 

- Acoperire teritorială: partenerii din acordul 

de cooperare provin din mai multe zone 

Proiectul propune dezvoltarea de noi 

produse, practici, procese /și tehnologii în 

sectoarele 

………………………………………….., 

adaptate 

specificului local din GAL SR 

- Proiectul include acțiuni pentru protecția 

mediului 

- Proiectul include acțiuni pentru 

diversificarea 

și adăugarea de valoare activităților 

referitoare la sănătate, integrarea 

socială, educație și mediu, turism,  

-Proiectul generează o metodologie cu 

Punctajul aferent fiecărui 

criteriu de selecţie locală va 

fi stabilit înaintea fiecărei 

sesiuni de depunere a 

proiectelor de către Consiliul 

Director al GAL SUS 

RAMNICUL 

Punctajul aferent fiecărui 

criteriu de selecţie este 

publicat în Apelul de selecție 

pentru Măsura ………. 
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potențial multiplicator 

- Locuri de muncă create 

- Investiția poate fi vizitată la finalul 

implementării (ca exemplu de bune practici) 

 

 

 Achiziționarea de utilaje și echipamente cu 

tehnologii de reducere a emisiilor poluante; 

 

- Solicitantul este membru într-o formă 

asociativă din domeniul respectiv; 

- Investiția contribuie la 

menținerea/conservarea 

ariei protejate în care se realizează; 

- firme deţinute de tineri cu vârsta 

de cel mult 40 de ani la data depunerii ; 

- Proiectul stimulează colaborarea cu alte 

sectoare din teritoriu (ex. cu turismul); 

- Proiectul include acțiuni de marketing și de 

Punctajul aferent fiecărui 

criteriu de selecţie locală va 

fi stabilit înaintea fiecărei 

sesiuni de depunere a 

proiectelor de către Consiliul 

Director al GAL SUS 

RAMNICUL 

Punctajul aferent fiecărui 

criteriu de selecţie este 

publicat în Apelul de selecție 

pentru Masura….. 
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branding/identitate vizuală; 

- Proiectul favorizează utilizarea de resurse 

locale (min. 50% provin din teritoriul GAL 

SR); 

- Întreprinderi care procesează produse 

tradiționale și/sau ecologice; 

- Proiectul crează locuri de muncă; 

- Investiția poate fi vizitată la finalul 

implementării (ca și exemplu de bune 

practici); 

 - Numărul de parteneri implicați și 

proveniența lor; 

- Crearea de locuri de muncăL 

- Diversitatea și potențialul inovativ al 

activităților/acțiunilor incluse în proiect, 

inclusiv a celor de promovare a piețelor 

locale; 

- Acțiuni comune ale partenerilor în scopul 

protecției mediului; 

Investiția duce la dezvoltarea de noi 

produse/practici/procese și tehnologii;  

- Proiectul include acțiuni pentru integrarea 

în lanțul scurt a unităților turistice din 

teritoriu; 

Punctajul aferent fiecărui 

criteriu de selecţie locală va 

fi stabilit înaintea fiecărei 

sesiuni de depunere a 

proiectelor de către Consiliul 

Director al GAL SUS 

RAMNICUL 

Punctajul aferent fiecărui 

criteriu de selecţie este 

publicat în Apelul de selecție 

pentru Masura ………. 
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- Proiectul include acțiuni pentru 

îmbunătățirea accesului produselor locale 

alimentare în locuri de desfacere la nivel 

local (ex. punctele de informare 

turistică); 

- Investiția va fi putea fi vizitată la finalul 

implementării (ca exemplu de bune practici); 

- Structura de cooperare dobândește 

personalitate juridică până la finele 

implementării 

proiectului 

 Proiecte depuse în parteneriat de o entitate 

publică și un ONG; 

- Numărul de activități/acțiuni integrate de 

combatere a sărăciei și a riscului de 

excluziune socială propuse (minim 2 pentru a 

primi punctaj); 

- Relevanța proiectului - raportată la analiza 

diagnostic și analiza SWOT a SDL; 

- Inovare: în evaluarea criteriului vor fi luate 

în considerare toate aspectele proiectului, de 

la tehnici de fabricatie/materiale utilizate, la 

metode de prezentare a informației, soluții 

tehnologice implementate; 

Punctajul aferent fiecărui 

criteriu de selecţie locală va 

fi stabilit înaintea fiecărei 

sesiuni de depunere a 

proiectelor de către Consiliul 

Director al GAL SUS 

RAMNICUL 

Punctajul aferent fiecărui 

criteriu de selecţie este 

publicat în Apelul de selecție 
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- Mediu și climă: modul în care proiectul 

răspunde obiectivului de protecție a mediului 

înconjurător și combatere a efectelor 

schimbărilor climatice; 

- Respectarea specificului arhitectural local: 

solicitanții vor respecta Regulamentul Local 

de Urbanism în vigoare in locul unde se 

realizeaza investitia; 

- Locuri de muncă nou create; 

- Investiția poate fi vizitată la finalul 

implementării (ca exemplu de bune practici); 

 Investiția este valorificată si în scop turistic/ 

economic (activitate generatoare de venit); 

- Valoarea culturală a proiectelor – în funcție 

de numărul de activități socio‐culturale 

planificate a fi desfășurate în urma finalizării 

investiției (investiții în imobile care vor fi 

folosite/valorificate în scop 

cultural/sociocultural/de 

păstrare a tradițiilor/de a oferi 

programe pentru comunitate); 

- Investiții care propun păstrarea aspectului 

original al clădirii; 

- Investiții care propun schimbarea funcţiunii 

Punctajul aferent fiecărui 

criteriu de selecţie locală va 

fi stabilit înaintea fiecărei 

sesiuni de depunere a 

proiectelor de către Comitetul 

Director al GAL SUS 

RAMNICUL 

Punctajul aferent fiecărui 

criteriu de selecţie este 

publicat în Apelul de selecție 
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unei clădiri vechi’ 

- Proiecte care prevăd utilizarea de resurse 

naturale și tehnici locale de construire; 

- Proiecte care creează locuri de muncă; 

 - Proiectele realizate în parteneriat (formal 

sau informal); 

- proiecte cu potențial multiplicator; 

- proiecte care includ acțiuni de mediu; 

- locuri de muncă create; 

- proiecte care contribuie la promovarea 

turistică 

a comunei/teritoriului GAL DT 

- impactul economic local al investiției 

(întreprinderi, asociații, fermieri din teritoriul 

GAL); 

 - beneficiază de infrastructura și serviciile 

imbunătățite); 

- solicitantul nu a mai primit sprijin, anterior, 

pentru o investiție similară; 

- investiția poate fi vizitată la finalul 

implementării (ca exemplu de bune practici 

în teritoriu); 

Punctajul aferent fiecărui 

criteriu de selecţie locală va 

fi stabilit înaintea fiecărei 

sesiuni de depunere a 

proiectelor de către Consiliul 

Director al GAL SUS 

RAMNICUL 

Punctajul aferent fiecărui 

criteriu de selecţie este 

publicat în Apelul de selecție 
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ANEXA 3  

 

DECLARAȚIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE 

 

Subsemnatul(a)................................................................................., domiciliat/ă în 

………………, localitatea ..........................., str……………..................... nr. ......., judeţul 

..........................., codul postal ..................., posesor al actului de identitate ........ seria ........ nr. 

..................., CNP .................................... în calitate de reprezentant al 

…………………………………………………………………………………membru în 

Comitetul de Selectie al Asociatiei GAL SUS RAMNICUL implicat în procesul de selecție a 

proiectelor la nivelul GAL, cu următoarele atributii in cadrul procesului de evaluare a proiectelor 

depuse pe Măsura …………… în cadrul sesiunii de finanţare 

…………………………………….: - aprobarea Raportului Intermediar/Final de Selecție, 

declar pe propria răspundere că am luat la cunostință prevederile privind conflictul de interese 

așa cum este acesta prevăzut la art. 10 si 11 din OUG 66/2011, Secțiunea II –Reguli în materia 

conflictului de interes. 

Declar pe propria raspundere, sub sanctiunea falsului în declarații, următoarele: 

a) nu sunt solicitant și nu acord servicii de consultanță solicitantului; 

b) nu fac parte din consiliul de administrație / organul de conducere sau de supervizare ale 

solicitantului; 

c) nu sunt soț / soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv cu persoane care fac parte din 

consiliul de administrație / organul de conducere sau de supervizare a solicitantului; 

c) nu sunt soț / soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv cu persoane care fac 

parte din consiliul de administrație / organul de conducere sau de supervizare a solicitantului; 

d) nu am nici un interes care să afecteze imparțialitatea pe parcursul procesului de evaluare și/sau 

selecție a proiectelor. 



 
 

 
 

 
40 

Totodată mă angajez că voi păstra confidențialitatea asupra conținutului proiectului, precum și 

asupra altor informații prezentate de către solicitant a căror dezvăluire ar putea aduce atingere 

dreptului acestuia de a-și proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale, precum și 

asupra procesului de evaluare. 

Înteleg că, în cazul în care voi divulga aceste informații, sunt pasibil de încălcarea prevederilor 

legislatiei civile și penale. 

Asum faptul că, în situația în care se constată că această declarație nu este conformă cu realitatea, 

persoana semnatară este pasibilă de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în 

declarații. 

Semnătura                                                                                         Data: 
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ANEXA 4 
 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 
DEZVOLTARE LOCALĂ PLASATĂ SUB RESPONSABILITATEA COMUNITĂŢII 

Fișa de proiect 

 

Denumirea instituției 

solicitante: 

(Conform beneficiarilor eligibili menționați în ghidul general POR). 

Persoană de contact  

(inclusiv date de contact): 

 

Denumire/tip de instituții 

partenere şi datele lor de 

contact 

 

Titlul proiectului:  

Valoarea totală estimată a 

proiectului:  

Se va menționa valoarea totală, estimată  în lei, a proiectului.  

 

 

NOTĂ:  

Valoarea totală estimată a proiectului va fi calculată în funcţie de 

rezultatele așteptate și activităţile planificate. Se recomandă, 

totodată, să se aibă în vedere o estimare cât mai realistă a valorii 

totale a proiectului. 

 

Verificarea modului de calcul a valorii totale estimate în raport cu 

rezultatele și activitățile proiectului se va face ulterior, după 

depunerea cererii de finanțare 

 

Durata estimată a proiectului: Se va estima durata totală, în luni, a proiectului 

Zona vizată de proiect: Se va menționa zona vizată de proiect, cu delimitarea acesteia, (la 

nivel de străzi, cartier, bariere naturale (dacă e  cazul) etc.) 

 

NOTĂ: Este necesar ca proiectul să vizeze cel puțin o zonă urbană 

marginalizată1, fără a se limita doar la aceasta.    

  

                                                           
1
 “Selectarea zonelor urbane în care este indicată aplicarea abordării CLLD se va face pe baza criteriilor de dimensiune și coerență. Din 

punctul de vedere al dimensiunii, populația vizată de un parteneriat local va cuprinde între 10.000 și 150.000 de locuitori. 
Din punctul de vedere al coerenței, zonele vizate de un parteneriat local (grup de acțiune locală) trebuie să fie coerente din 
punct de vedere economic, social și fizic, prin coerență înțelegându-se „funcționalitatea” zonei în sensul susținerii obiectivelor 
strategiei de dezvoltare locală. Teritoriul va cuprinde una sau mai multe zone urbane marginalizate (cum ar fi zone de tip ghetou 
cu blocuri) alături de zona urbană funcțională din care fac parte acestea”  (Anexa 10.5 la Ghidul solicitantului POR  2014-2020) 



 
 

 
 

 
42 

Populația vizată de proiect: Se va estima dimensiunea totală a populației vizate de proiect 

(inclusiv a celei nemarginalizate).  

 

 

1.Proiectul propus contribuie la atingerea obiectivului specific al programului, respectiv:  

OS91 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri 

integrate 

Faceti o estimare a numărului de persoane marginalizate care vor beneficia de aceste măsuri.  

 

 

  

2. Menționați principalele rezultate (obiective)  pe care proiectul își propune să îl atingă  

 

 

 

3. Cum propune proiectul să realizeze schimbarea anticipată? 

(Pentru fiecare rezultat pe care proiectul își propune să îl atingă și care a fost menționat la punctul 2, 

enumerați principalele activități precum și o descriere concisă a acestora în maxim 20 de rânduri). 
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4. Indicatori de realizare ai programului  

( Bifați indicatorul și/sau indicatorii de realizare din program care vor fi utilizați pentru a măsura 

intervențiile descrise mai sus, inclusiv o estimare a țintei) 

Spații deschise create sau reabilitate în zonele urbane - 

estimare țintă:……………metri pătrați 

 

Clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane –  

estimare țintă:……………metri pătrați 

 

 

5. Evaluarea stadiului de maturitate al proiectului 

(Bifați căsuțele corespunzătoare în cazul existenţei unor studii preliminare) 

         studiu de fezabilitate  

         studii de piaţă 

         proiect tehnic şi detalii de execuţie  

         contract de lucrări 

         altele (specificaţi şi prezentaţi pe scurt informaţiile cuprinse în acestea) 

 

 

 

5. Încadrarea proiectului în documentele strategice naționale relevante 

(Precizaţi căror obiective /acțiuni din Strategia naţională privind incluziunea socială şi reducerea 

sărăciei pentru perioada 2015-2020, adoptată prin HG 383/2015, Strategia guvernului României de 

incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor 2014-2020, planurilor de dezvoltare 

regională, sau din alte strategii relevante în domeniu, le corespund obiectivele proiectului).  
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6. Grupurile țintă vizate 

Identificați grupurile țintă vizate de proiectul propus (de ex.: NEETs, copii în situații de risc, persoane 

vârstnice, populație de etnie romă etc.). 

 

 

 

 

 

7. Identificarea problemelor la nivelul grupului țintă 

(Pentru fiecare grup țintă prezentat anterior, identificați principalele probleme care determină nevoia 

pentru proiectul propus) 

 

 

 

 

8. Modalitățile de rezolvare a problemelor grupului țintă 

(Pentru fiecare problemă identificată anterior, descrieți modalitatea în care proiectul ar sprijini efectiv 

grupurile țintă) 

 

 

 

 

9. Complementaritatea între investiţie şi măsurile soft, de tip FSE  
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10. Surse de finanţare 

(Se va specifica suma totală defalcată pe surse – POR, buget local, buget de stat, contribuţie proprie, alte 

surse) 

 

 

 

 

11. Sustenabilitate 

(Se va detalia modul în care va fi gestionată/finanțată infrastructura după încheierea perioadei de 

finanţare DLRC) 

 

 

 

 

 

12. Respectarea principiilor orizontale privind nediscriminarea, egalitatea de gen si dezvoltarea 

durabila 

 (Se va detalia contributia proiectului la respectarea principiilor orizontale) 

 

 

 

 

 

 

13. Riscuri estimate  

(Se vor estima riscurile, inclusiv cele de implementare a proiectului, cu evidențierea măsurilor de 

contracarare a potențialelor riscuri de segregare: rezidenţială ,educaţională, etc). 
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(Acest formular nu constituie o cerere de finanțare pentru POR.  

Fișele de proiect vor face obiectul procesului de evaluare și selecție organizat la nivelul GAL, în vederea 

selectării proiectelor care vor fi propuse pentru finanțare POR).  

 

 

Reprezentant legal, 

(Nume și prenume, semnătură, ștampila instituției) 

______________________ 

Data: 

(Zz/ll/aaaa) 

__/__/____ 
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1. Solicitant 
 

 

Date de identificare – se completează după modelul de mai jos 

 

  
 

2.Responsabil de proiect 
Nume: Prenume: Funcție:  

Se completează cu numele și prenumele managerului de proiect. Manager de proiect 

 
Telefon Fax Email 

Se completează cu nr. de telefon al 

managerului de proiect. 

Se completează cu nr. de fax 

al managerului de proiect. 

Se completează cu adresa de post electronică a 

managerului de proiect. 

3.Persoană de contact 
Nume  Prenume  Funcție  

Persoana de contact este persoana desemnată de solicitant să mențină contactul 

cu AM/OI/GAL. Persoana de contact poate fi aceeași cu reprezentantul legal sau 

managerul de proiect. 

Se completează cu denumirea funcției 

pe care o deține persoana de contact 

desemnată, în cadrul proiectului. 

 
Telefon Fax  Email  

Se completează cu nr. de telefon al 

persoanei de contact. 

Se completează cu nr. de fax al 

persoanei de contact. 

Se completează cu adresa de postă 

electronică a persoanei de contact. 
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4.Capacitate solicitant și parteneri 
 
Se completează atât pentru solicitant, cât și pentru fiecare membru al structurii parteneriale, după caz. 
 
Sursa de cofinanțare 

 Buget local 

 Buget de stat 

 Bugetul asigurărilor sociale 

 Venituri proprii ale autorității publice 

 Contribuție privată 

 
 
Cod CAEN relevant 
Se menționează codul CAEN relevant 

Capacitate administrativă 
1. Descrierea experienței specifice relevante pentru proiect 

 

Vă rugăm să descrieți experiența dumneavoastră pentru demonstrarea capacității financiare a structurii parteneriale (cu 

privire la modalitatea de verificare a capacitații la momentul depunerii cererii de finanțare la AMPOCU, a se vedea și 

documentul ”Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”). 

 

2. Descrierea rolului solicitantului sau partenerului în proiect 

 

Solicitantul și, dacă e cazul, partenerul/ partenerii își vor descrie atribuțiile și implicarea în cadrul proiectului. 

5.Localizare proiect 
 

Regiune Județ Localitate Informații proiect 

   
Se va completa cu alte informații 
relevante despre localizarea 
proiectului la nivelul teritoriului SDL 

6.Obiective proiect 
 
Obiectivul general al proiectului/ Scopul proiectului 
Se vor prezenta și descrie obiectivul general (scopul) proiectului și modul în care proiectul va genera un efect pozitiv pe 

termen lung. 

 
Obiectivele specifice ale proiectului 
Nr. crt. Descriere obiective specifice ale proiectului 

 
Se vor prezenta obiectivele specifice ale proiectului. Obiectivele specifice trebuie să fie formulate clar, 

cuantificate și în strânsă corelare cu activităţile și rezultatele (output) prevăzute. 
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7.Rezultate așteptate 
Nr. crt. Detalii rezultat 

1 

Se vor prezenta atât rezultatele corespunzătoare obiectivelor proiectului, cât și rezultatele imediate estimate 

a fi obținute ca urmare a realizării activităților proiectului; fiecare rezultat imediat va fi corelat cu 

activitatea/ subactivitatea căreia îi corespunde. 

Rezultatele, inclusiv cele imediate, ale proiectului trebuie să reprezinte îmbunătățiri/ beneficii reale bine 

corelate cu obiectivele, activitățile și indicatorii de realizare imediată şi cu cei de rezultat . 

8.Context 
În cadrul acestei secțiuni se vor prezenta următoarele: 

 aspecte concrete și relevante privind locul (zona) de desfășurare a proiectului; 

 motivarea alegerii soluției propuse pentru rezolvarea nevoii identificate din punctul de vedere al problematicii 

DLRC; 

 contribuţia proiectului la implementarea mecanismelor DLRC.  

 

9.Justificare 
Vă rugăm să descrieți următoarele aspecte: 

 principalele probleme pe care își propune să le rezolve proiectul; explicați de ce problema/problemele vizate sunt 

importante pentru comunitatea DLRC vizată, precum și modul în care proiectul contribuie la soluționarea nevoilor 

specifice ale comunității DLRC vizate; 

 sursele de informare (studii, analize etc.) relevante, din care rezultă existența necesității vizate de proiect;  

 valoarea adăugată a proiectului: impactul estimat și beneficiile aduse comunității DLRC vizate 

10.Grup țintă 
Vă rugăm să descrieți grupul ţintă, inclusiv din perspectiva categoriilor și a dimensiunilor acestora. Descrieți, de asemenea, 

metodologia de identificare și selecție a grupului țintă (criterii de selecție, mecanisme și alte aspecte pe care le considerați 

relevante) și modalitatea de implicare a membrilor grupului țintă în activitățile proiectului. Descrieți nevoile grupului țintă, 

precum și modul în care proiectul soluționează aceste nevoi. 

IMPORTANT! Această secțiune trebuie să fie bine corelată cu secțiunea „Justificare”. 

11.Sustenabilitate 
 
Descriere/ valorificarea rezultatelor: 
Vă rugăm să descrieți cât mai concret modalitățile de  valorificare a rezultatelor proiectului după finalizarea acestuia. De 

asemenea, vă rugăm să descrieți concret sustenabilitate la nivel de politici și sustenabilitatea instituțională. 

 
 
Transferabilitatea rezultatelor 
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Vă rugăm să descrieți cât mai concret modalitățile de  transfer al rezultatelor proiectului. 

 

12. Complementaritatea cu investițiile hard, de tip FEDR 
 

Vă rugăm să prezentați modalitatea prin care se asigură complementaritatea între măsurile soft FSE propuse prin proiect și 
investițiile de tip FEDR în infrastructura aferentă intervențiilor proiectului, inclusiv prin intermediul finanțărilor din alte surse. 

13.Relevanță 
Referitoare la proiect 
Se va descrie modalitatea în care proiectul, prin scopul și obiectivele sale, contribuie la realizarea obiectivelor specifice ale 

POCU/ apelului (în special obiectivul specific 5.1 și prioritatea de investiții 9.vi.).  

 
Strategii relevante 
Vă rugăm, descrieți contribuţia proiectului la îndeplinirea obiectivelor din documentele strategice relevante pentru proiect la 

nivel național: 

 Acordul de parteneriat 2014-2020 

 Recomandările Specifice de Țară  

 Programul Național de Reformă 

 Strategia Națională privind  Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei 2015-2020 

 Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020 

 Strategia Guvernului României de Incluziune a Cetățenilor Români aparținând Minorității Romilor 2012-2020  

 Strategia Națională de Sănătate 2014-2020 

 Strategia Națională privind Incluziunea Socială a Persoanelor cu Dizabilități 2014-2020 

 Strategia Națională pentru Protecția și Promovarea  Drepturilor Copilului 2014 – 2020 

 Strategia Națională pentru Promovarea Îmbătrânirii Active și Protecția Persoanelor Vârstnice pentru perioada 

2015-2020 

 Strategia Națională privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii 

 Strategia pentru Învățarea pe tot Parcursul Vieții 

 
Referitoare la alte strategii 
Se va descrie modul în care proiectul are legătură/ se încadrează/ contribuie la realizarea obiectivelor altor strategii localeîn 

domeniu, modul în care proiectul se corelează cu alte proiecte finanţate din fonduri publice/ private în localitate etc.  

Se completează cu informații relevante privind strategiile selectate. 

14.Riscuri 
 

Descriere:  
Se vor descrie principalele constrângeri şi riscuri identificate cu privire la implementarea activităților proiectului. 

 
 
 
 
Detaliere riscuri:  
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Nr. crt. Risc identificat Măsuri de atenuare ale riscului 

 Se va completa fiecare dintre riscurile 

identificate cu privire la implementarea 

activităților proiectului, precizând 

impactul fiecărui risc identificat 

(semnificativ/ mediu/ mic).  

Se vor descrie măsurile de diminuare/ remediere pentru fiecare 

dintre riscuri.  

IMPORTANT! Nu se va acorda prioritate numărului riscurilor identificate. 

15.Principii orizontale 
 
EGALITATE DE ȘANSE 
A se vedea în acest sens recomandările din Ghidul privind integrarea principiilor orizontale în cadrul proiectelor finanţate din 
Fondurile Europene Structurale și de Investiții 2014-2020, și, dacă este cazul, măsurile minime impuse prin Ghidul solicitantului – 
Condiții specifice. 
 
Egalitatea de gen 
Vă rugăm să prezentați modalitățile/ acțiunile specifice prin care proiectul asigură respectarea acestui principiu, inclusiv a 

prevederilor legale în domeniul egalității de gen, prezentând inclusiv modul în care se va asigura egalitatea de şanse și de 

tratament între angajați, femei şi bărbați, în cadrul relațiilor de muncă de orice fel. 

Pentru a promova egalitatea de gen, proiectul trebuie să includă diverse acțiuni concrete și/sau modalități de derulare a 

activităților capabile să asigure transpunerea propriu-zisă a acestui principiu. 

Respectarea principiului egalității de gen presupune asigurarea unui nivel egal de vizibilitate, afirmare și participare pentru 

ambele sexe în toate sferele vieții publice și private. Egalitatea de gen este opusul inegalității de gen, nu a diferențelor de gen, și 

urmărește promovarea participării depline a femeilor și bărbaților în societate. 

 
Nediscriminare 
Vă rugăm să descrieți modul în care proiectul propus respectă principiul nediscriminării, inclusiv reglementările care interzic 

discriminarea. 

Prin discriminare se înțelege „orice deosebire, excludere, restricție sau preferință, pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, 

religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, 

apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea 

recunoașterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului și a libertăţilor fundamentale sau a 

drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice” 

(Ordonanța de Guvern nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, Art. 2.1). 

 
 

DEZVOLTARE DURABILĂ 
A se vedea în acest sens recomandările din Ghidul privind integrarea principiilor orizontale în cadrul proiectelor finanţate din 
Fondurile Europene Structurale și de Investiții 2014-2020, și, dacă este cazul  măsurile minime impuse prin Ghidul solicitantului. 
 
Poluatorul plătește  
Vă rugăm să descrieți modul în care proiectul propus respectă acest principiu care prevede ca plata costurilor cauzate de 

poluare să fie suportată de cei care o generează. 

 
Protecția biodiversității 
Vă rugăm să descrieți modul în care proiectul propus respectă acest principiu, referindu-vă, după caz, la acțiuni privind 
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managementul ariilor naturale protejate, conservarea zonelor umede etc. 

În vederea protejării acestui valoros capital natural şi asigurării unei stări favorabile de conservare a habitatelor naturale, 

este importantă implementarea măsurilor privind conservarea şi protejarea biodiversităţii în orice proiect de dezvoltare 

viitoare. 

Biodiversitatea implică patru niveluri de abordare, respectiv diversitatea ecosistemelor,  diversitatea speciilor, diversitatea 

genetică şi diversitatea etnoculturală.  

 
Utilizarea eficientă a resurselor  
Vă rugăm să descrieți modul în care proiectul propus respectă acest principiu, având în vedere direcționarea investițiilor spre 

opțiunile cele mai raționale din punct de vedere al utilizării resurselor, respectiv cele mai durabile, precum și evitarea 

investițiilor care pot avea un impact negativ semnificativ asupra mediului sau climatului și sprijinirea acțiunilor de atenuare 

a altor eventuale efecte negative, adoptarea unei perspective pe termen lung pentru compararea costului diferitelor opțiuni 

de investiții asupra ciclului de viață sau  creșterea utilizării achizițiilor publice ecologice.  

 
 
 
 
Atenuarea și adaptarea la schimbările climatice 
Vă rugăm să descrieți modul în care proiectul propus respectă acest principiu, având în vedere modul în care activităţile 

proiectului, prin măsurile dedicate ariilor naturale protejate, în special zonele împădurite, zonele umede sau alte tipuri de 

infrastructură verde, contribuie direct sau indirect la reducerea emisiilor de carbon ș.a. 

Prin schimbări climatice se înțeleg acele schimbări ale climatului pe glob datorită activității umane, în principal din cauza 

emisiilor de gaze cu efect de seră (CO2, metan, monoxid de azot etc.), al căror efect principal este încălzirea globală a 

atmosferei. 

Adaptarea înseamnă luarea de măsuri pentru a consolida rezistența societății la schimbările climatice și pentru a reduce la 

minimum impactul efectelor negative ale acestora. 

Atenuarea înseamnă reducerea sau limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră. 

 
Reziliența la dezastre 
Vă rugăm să descrieți modul în care proiectul propus respectă acest principiu, având în vedere modul în care activităţile 

proiectului contribuie, spre exemplu, la măsurile de protecţie a biodiversităţii, inclusiv crearea de zone umede, refacerea 

ecosistemelor și alte măsuri de infrastructură verde, ce contribuie la reţinerea naturală a apei și reducerea riscului de secetă, 

prevenirea și reducerea riscurilor de inundații și incendii de pădure. 

16.Metodologie 
Metodologie 
Vă rugăm să descrieți concret următoarele aspecte privind proiectul:  

- metodologia de implementare a activităților; 

- modalitățile prin care proiectul contribuie la realizarea temelor secundare FSE prevăzute în Ghidul solicitantului – Condiții 

specifice; 

- măsurile minime de informare și publicitate prevăzute în ”Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului 

Operațional Capital Uman 2014-2020”; 

- managementul proiectului: echipa de proiect, rolul managerului de proiect, repartizarea atribuțiilor, rolurile persoanelor 
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implicate etc.;  

- monitorizarea internă a activităților proiectului; 

- alte aspecte relevante privind metodologia de implementare. 

17.Indicatori prestabiliți 
Se completează pentru fiecare componentă. 
 
Indicatori prestabiliți de rezultat 

Nr. 
crt. 

Denumire indicator Total 
 

 ….   

 
Indicatori prestabiliți de realizare 

Nr. 
crt. 

Denumire indicator Total 
 

    

18.Plan de achiziții 
Se completează pentru fiecare membru al structurii parteneriale, după caz. 
Pentru Tip contract, tip procedură și monedă se selectează din nomenclator. 
Pentru acest apel, pot fi completate doar procedurile de achiziții nedemarate la data depunerii cererii de finanțare – se vor 
completa doar valoarea și datele estimate de derulare. 
 

Nr. 
crt. 

Titlu 
achiziție 

Descriere 
achiziție 

CPV 
Tip 

contract 
Valoare 
contract 

Moneda 
Tip 

procedura 

Data 
publicare 
procedura 

Data 
publicare 
rezultat 

Data 
semnare 
contract 

Data 
transmitere 

J.O.U.E 
 

             

             

 
Se vor introduce TOATE achizițiile preconizate a fi efectuate în cadrul proiectului. La momentul completării bugetului proiectului 
acestea vor fi alocate pe activități/ subactivități prin selectarea acestora din listă.  

19.Resurse umane implicate 
 

Resurse umane implicate – vă rugăm să descrieți: 
Managerul de proiect și experții cheie se nominalizează încă din faza de depunere a cererii de finanțare, prin completarea 

secțiunilor relevante din formularul cererii de finanțare. Se vor completa: rol/ poziție în cadrul proiectului, nume persoană, 

codul ocupației, atribuţii, fișă de post. 

 

Totodată, se vor atașa CV-urile în format Europass (semnat de titular pe fiecare pagină) și documentele justificative din care 

să reiasă experiența profesională a experților menționați, precum și calificările acestuia (copii semnate „Conform cu 

originalul”), evaluatorii putând evalua experiența profesională relevantă a expertului propus precum și calificările (studiile) 

acestuia. 
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20. Resurse materiale implicate  
 
Resurse materiale implicate 
Se va completa în mod similar pentru fiecare loc de implementare a activităților proiectului. 

 

Titlu Sediu proiect 

Pus la dispoziție de Se va completa cu numele entității implicate în proiect care pune la dispoziție resursele 

materiale. 

Adresa Se va completa cu date referitoare la proveniența resurselor fie cu adresa exactă unde este 

localizată. 

Informații suplimentare Se va completa cu informații suplimentare relevante referitoare la resursa materială. 

Se vor preciza resursele materiale aferente activităților prevăzute prin proiect: 

- informațiile privind terenul și/sau clădirile unde urmează a se realiza investiția;  

- se vor menționa care sunt construcțiile pe care se va interveni prin proiect;  

- dotările, echipamente IT deținute şi care urmează a fi utilizate pentru 

implementarea proiectului, alte tipuri de echipamente specifice domeniului de 

finanțare. 

 

Se va menționa care dintre echipamentele existente se vor folosi în cadrul proiectului şi 

pentru ce activități. 

ȚARĂ  

LOCALITATE  

COD POSTAL  

 

Resursa Cantitate UM Partener 

Se va preciza tipul de resursă 

materială  pusă la dispoziție 

pentru activitățile prevăzute 

prin proiect.  

Se va completa cu cantitatea 

resursei pusă la dispoziție prin 

proiect. 

Se va completa cu unitatea de 

măsură. 

Se va completa cu numele 

entității  ce va asigura  

resursa.  

 

21.Activități previzionate 
 
Se vor enumera activitățile și, după caz, subactivitățile ce urmează a fi derulate, în vederea obținerii rezultatelor preconizate, cu 
precizarea termenelor estimate. Astfel, fiecărei activități introduse în aplicație îi va/vor corespunde unul/ mai multe rezultate 
definit/e anterior în apel. În funcție de apel, activitățile vor putea include una sau mai multe subactivități. 
 

Titlu activitate/ 

subactivitate 

Detalierea 

activității/ 

subactivității 

Rezultate 

previzionate Anul începerii Luna începerii Anul finalizării Luna finalizării 
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Titlul activității/ 

subactivității 

Se va descrie 

modalitatea 

de 

implementare 

a activității/ 

subactivității. 

Se vor 

selecta din 

rezultatele 

definite 

anterior. 

Anul în care va 

începe 

activitatea/ 

subactivitatea 

Luna în care va 

începe 

activitatea/ 

subactivitatea 

Anul în care se 

va finaliza 

activitatea/ 

subactivitatea 

Luna în care se 

va finaliza 

activitatea/ 

subactivitatea 

22.Buget - Activități și cheltuieli 
Se va completa fișierul .xsl. anexat fișei. 

 
Pentru acest pas este necesară completarea următoarelor rubrici:  

 Descrierea cheltuielii – în această rubrică se vor introduce informaţii privind denumirea cheltuielii, precum și 
descrierea tehnică a acesteia (ex: laptop, procesor i7, 8 gb ram etc.). Pentru costurile salariale se recomandă ca în 
descrierea cheltuielii să se precizeze numărul de ore de lucru pe zi, după caz, precum și numărul de zile sau luni pentru 
care va fi angajată fiecare persoană. 

 Categorie – se va selecta din nomenclator categoria în care se încadrează cheltuiala. 

 Subcategorie – se va selecta din nomenclator subcategoria în care se încadrează cheltuiala. 

 Tip – se va selecta dacă cheltuiala este directă sau indirectă. 

 Achiziție – dacă cheltuiala reprezintă o achiziție și aceasta a fost deja introdusă la secțiunea „Plan de achiziții”, în 
acest moment poate fi asociată cheltuielii. 

 U.M. – unitatea de măsură (pentru costurile salariale se recomandă ca unitatea de măsură să fie ora). 

 Cantitate – cantitatea folosită în cadrul activității/ subactivității. 

 Preț unitar fără TVA  

 Procent TVA – se va introduce procentul TVA aplicabil cheltuielii. 

 Nerambursabil – se calculează valoarea nerambursabilă aferentă cheltuielii (în funcție de cofinanțarea stabilită)   

 Justificare – Vă rugăm să justificați necesitatea efectuării cheltuielii, cantitatea și costul unitar. 

 În cazul în care cheltuiala este aferentă unei scheme de ajutor de minimis, se va completa „DA”. 

23. Anexe – se vor regăsi la Ghidul solicitantului POCU 
1. Acordul de parteneriat, semnat de solicitant împreună  cu partenerii (anexa 5 la Contractul de 

finanțare condiții generale POCU, conform Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului 

Operațional Capital Uman 2014-2020 - varianta noiembrie 2018) – acest document se depune în cazul în 

care proiectul se implementează în parteneriat 

2. Declarație de angajament, semnata de solicitant (anexa 2 la Orientări privind accesarea 

finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 - varianta noiembrie 2018) 

3. Declarație de eligibilitate, semnata de solicitant (anexa 3 la Orientări privind accesarea 

finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 - varianta noiembrie 2018) – în 

cazul în care proiectul se implementează în parteneriat, se depune câte un exemplar semnat de fiecare 

membru al parteneriatului 

4. Declarația privind evitarea dublei finanțări, semnata de solicitant (anexa 4 la Orientări privind 

accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 - varianta noiembrie 

2018) – în cazul în care proiectul se implementează în parteneriat, se depune câte un exemplar semnat 

de fiecare membru al parteneriatului 
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5. Declarație privind eligibilitatea TVA aferentă cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul operațiunii 

propuse spre finanţare din FESI 2014-2020, semnata de solicitant (anexa 5 la Orientări privind accesarea 

finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 - varianta noiembrie 2018) - 

varianta noiembrie 2018) – în cazul în care proiectul se implementează în parteneriat, se depune câte un 

exemplar semnat de fiecare membru al parteneriatului 

6. Declarație pe propria răspundere privind asumarea responsabilității pentru asigurarea 

sustenabilității măsurilor sprijinite, semnata de solicitant – în cazul în care proiectul se implementează în 

parteneriat, această declarație este semnată de toți membrii parteneriatului (model atașat)  

7. Contract de  subvenție (model atașat) – acest model de contract de subvenție va fi utilizat în 

implementarea proiectelor, în contextul acordării de granturi pentru înființarea de start-up-uri (măsuri 

de antreprenoriat) 
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ANEXA  6 

Fişă de Buget POCU 

 

Nr. 

Crt. 

Denumire 

entitate 

Activitate Subactivitate Descriere 

cheltuială 

Categorie 

cheltuială 

Subcategorie 

cheltuială 

Tip 

cheltuială 

Achiziţia Produs/ 

serviciu 

U.M. 

1.           

2.           

n.           

 

Cantitate Preţ unitar 

fără TVA  

(lei) 

Procent  

valoare TVA 

Nerambursabil  

(valoare) 

Justificare Ajutor de minimis 

dacaă e cazul 
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ANEXA 7 

Raport de selecţíe pentru lista de proiecte cuprinse in SDL 
 
Conţinut:  

Introducere  
Membrii Comitetului de selecţie GAL  
Derularea selecţiei de proiecte  
Concluzii 
 

Anexe:     Lista de proiecte selectate2 
 

 
Introducere:  
Se vor menţiona cel puţin următoarele elemente: 

              
 
             Numărul total al proiectelor  
             Perioada în care s-a efectuat selecţia 

Membrii Comitetului de selecţie al GAL 

 

Nume Rol (se va menţiona inclusiv 
apartenenţa la mediul privat sau 
public) 

Semnătura 

   

   

   

Procesul de selecţie 

 
Se vor menţiona cel puţin următoarele elemente  
 

 Numele fiecărui solicitant și denumirea proiectului/proiectelor aferente 

 Sinteza discuţiilor/concluzii privind argumentarea punctajelor (max.1-2 pag.) 

 Data şi modul de anunţare a rezultatelor 

 Proiectele încadrate pe lista prioritară 

 Proiectele încadrate pe lista de rezervă (în limita de supracontractare de 120% din bugetul aferent SDL)  

 Numărul total de proiecte primite 

 Numărul proiectelor retrase 

 Numărul proiectelor neeligibile 

 Numărul proiectelor eligibile selectate 

 Numărul proiectelor eligibile neselectate 

 Valoarea fiecărui proiect  selectat 

 Număr de contestații primite și motivele acestora  

                                                           
2 Lista de proiecte selectate va fi ordonată în funcţie de punctajul total 
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Titlu 

proiect 

Clarificări solicitate Răspunsurile primite de la solicitantul 

de finanţare 

   

   

   

   

(se vor prezenta sintetizat clarificările solicitate şi răspunsurile primite) 

Concluzii: 

Se vor formula concluziile Comitetului de selecție al GAL. 

 

 

 
Observatii: se vor prezenta orice alte elemente intervenite pe parcursul selecţiei, dacă a fost cazul. 

 

 Nume si prenume Semnătura Data 

Preşedintele 
Comitetului de 
selecţie 

   

Secretar    

Membru    

Membru    

Membru    

 

 


