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În termenul maxim de 12 luni de la data plății finale după finalizarea implementării proiectului, 
este obligatorie prezentarea licenţei pentru fiecare serviciu social furnizat în cadrul obiectului 
proiectului. A se vedea şi clauza specifică din contractul de finanțare. 
NOTĂ: Implementarea proiectelor depuse in cadrul celor trei apeluri contribuie la 
implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locala selectate la finantare în cadrul POCU 2014-
2020 și la atingerea obiectivelor și indicatorilor propuși de Grupurile de Acțiune Locală în cadrul 
SDL-uri. 
Ca urmare beneficiarul proiectului va colabora și va raporta indicatorii proiectului către Grupul 
de Acțiune Locală aferent Strategiei de Dezvoltare Locală din care face parte proiectul. (A se 
vedea Anexa 7 - Contract de finanțare.Condiții specifice PI 9.1) 
 

6 MODIFICAREA GHIDULUI SOLICITANTULUI  
 

 Modificările la prezentul ghid se vor realiza în conformitate cu secțiunea 9 din cadrul 
Ghidului solicitantului -Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020. 
             AMPOR îşi rezervă dreptul de a introduce noi clauze contractuale. 
 
7 ANEXE 
 
În cadrul prezentului Ghid se aplică anexele și modelele standard din cadrul secțiunii 10 din 
cadrul Ghidului solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-
2020 precum şi cele din Procedura de Evaluare şi Selecţie specifică GAL SUS RÂMNICUL, 
avizată de CCS Restrâns. 
 
Anexa 1. Formularul Fişă de proiect - model 
Anexa 2. Declarația de eligibilitate - model 
Anexa 3. Declarația de angajament - model 
Anexa 4. Listă de echipamente/lucrări/servicii - model 
Anexa 5. Declarația privind nedeductibilitatea TVA - model 
Anexa 6. Notă privind încadrarea în standardele de cost – model 
Anexa 7. Acord de parteneriat 
Anexa 8. Conditii specifice. Contract de finanțare 
Anexa 9. Tabel Centralizator numere cadastrale obiective de investitie  
Anexa 10. Grile de verificare CAE/ETF 
Anexa 11. Modelul_O Aviz oportunitate investiţie MEN, precum şi cererea şi chestionarul de 
obţinere a avizului MEN (Modelele M şi N). 
Anexa 12. Model P – Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal 
Anexa 13. Descriere Indicatorilor 
Anexa 14. Declaraţia privind realizarea de modificări pe parcursul procesului de evaluare  
Anexa 15. Bugetul Fisei de Proiect 
 
Procedura de Evaluare şi Selecţie specifică GAL SUS RÂMNICUL, avizată de CCS 
Restrâns cu Anexele Sale (publicată şi pe site-ul www.galsusramnicul.ro) 
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