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Data publicării:17.07.2017
Numărul de referintă al sesiunii cererii proiecte: M 3 /6B -1/2017
Asociația Grupul de Actiune Locala (GAL) Bazinul Dornelor

APEL DE SELECȚIE PROIECTE

Asociatia Grupul de Acțiune Locală (GAL) Bazinul Dornelor lansează începând cu data de
17.07.2017 prima sesiune de depunere a proiectelor pentru Măsura M 3/6B

„Ocrotirea moştenirii rurale – cultură, tradiții, meșteșuguri”

Beneficiari eligibili:
Solicitantii eligibili pentru sprijinul acordat prin masura M3/6B sunt autoritati publice locale si

asociatii ale acestora (ADI-uri) și entități private constituite în societăți și întreprinderi private, Instituții
de cult, Așezăminte culturale, ONG -uri definite conform legislației în vigoare .

1. Data lansării apelului de selecție: 17 IULIE 2017
2. Data limită de depunere a proiectelor: 18 AUGUST 2017
3. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: proiectele se vor depune in perioada
17.07.2017-18.08.2017, un dosar original și 2 (două) dosare în copi e la sediul ASOCIAȚIEI
GRUPUL DE ACȚIUNE LOCAL (GAL) BAZINUL DORNELOR, din Comuna Panaci, nr 297,
judeţul Suceava, zilnic, de luni până vineri, in intervalul orar 9.00-16.30
4. Fondul nerambursabil disponibil pentru Măsura 3/6B- este de 700.000 euro.
5. Suma maximă nerambursabilă ce poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de 200.000
euro .
6. Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie sa-l folosească solicitanții (versiune editabilă),
precum și Procedura de selecție este afișată pe site-ul www.galbazinuldornelor.ro și la sediul GAL.
7. Model de Declaraţie prin care beneficiarul se angajează să raporteze către GAL toate plăţile
aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de AFIR către beneficiar:
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Declaraţie

Subsemnatul/a......, domiciliat/ă în localitatea......., str....., nr. ..., bl. ..., ap...., et..., sc..., judeţul
....., codul poştal ...., posesoare a actului de identitate ... seria ..., nr. ..., codul numeric personal ...., în
calitate de solicitant al finanţării GAL Bazinul Dornelor, pentru proiectul............, mă angajez:
- ca după ce proiectul depus de mine va fi selectat, să raportez către GAL Bazinul Dornelor  toate
plăţile aferente proiectului, ce vor fi efectuate de AFIR către mine, în calitate de beneficiar al
proiectului;
- Să realizez această raportare, după primirea de la CRFIR a Notificării cu privire la confirmarea plăţii
şi în maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării plăţii.

Îmi asum faptul că în situaţia în care se constată că această declaraţie nu este conformă cu
realitatea, ca persoană semnatară sunt pasibilă de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind
falsul în declaraţii.

Data Semnătura

8. Documente justificative pe care trebuie sa le depuna solicitantul odata cu depunerea
proiectului:

Documentele obligatorii care trebuie ataşate Cererii de finanţare pentru întocmirea proiectului
sunt:

1. Studiul de Fezabilitate / Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii,
întocmite conform legislaţiei în vigoare conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente
investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru
obiecte de investiţii şi lucrări de intervenţii.
Atenţie! Pentru justificarea rezonabilităţii preţurilor pentru investiția de bază, proiectantul va avea în
vedere Ordinul Ministerului Culturii și Cultelor nr. 2.260/22.06.2006 privind precizarea indicatoarelor
de norme de deviz pentru ofertare și decontarea situațiilor de lucrări de consolidare și
restaurare‐conservare a monumentelor istorice şi va menţiona sursa de preţuri folosită sau
prevederile HG nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii
finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare şi va menţiona sursa de preţuri
folosită.
Important! Cursul de schimb valutar utilizat va fi cel publicat de Banca Central Europeană pe internet
la adresa: http: www.ecb.int/index.htm., din data întocmirii Studiului de Fezabilitate/Documentaţiei de
Avizare a Lucrărilor de Intervenţie/Memoriu Justificativ.
Important! În Certificatul de Urbanism trebuie specificat numele proiectului / investiţiei așa cum este
menţionat în Cererea de Finanţare. De asemenea, vor fi completate clar elemente privind tipul şi
numărul documentului de urbanism în baza căruia s‐a eliberat, actul prin care s‐a aprobat acesta .
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1.2. Memoriul justificativ (în cazul dotărilor). Pentru proiectele care vizează intervenţii
asupra obiectivelor de patrimoniu cultural clasa (grupa) B, documentaţia va fi întocmită conform
DISPOZIŢIEI Nr. 4300/VN/03.11.2005 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii în
domeniul avizării, elaborată de Ministerul Culturii şi, pentru investiţii de restaurare/conservare a
obiectivelor de patrimoniu și a DISPOZIȚIEI nr. 5596‐VN/01.08.2007 pentru completarea
DISPOZIŢIEI Nr. 4300/VN/03.11.2005. Intervențiile asupra monumentelor istorice se fac numai pe
baza și cu respectarea avizului emis de către Ministerul Culturii sau, după caz, de către serviciile
publice deconcentrate ale Ministerului Culturii, excepție de la aceasta o fac documentațiile de
restaurare a componentelor artistice (decorațiuni murale, pictură murală, etc) ale căror avize sunt emise
doar de Ministerul Culturii.
Important! HCL de modificare/completare a domeniului public sunt valabile numai ca anexe la
inventarul atestat în condiţiile legii (prin Hotărâre a Guvernului).

2. Certificatul de Urbanism, valabil la data depunerii Cererii de Finanţare, eliberat în
condiţiile Legii 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.

3.1 Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei, întocmit conform
legislaţiei în vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotărâre a
Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României (copie după Monitorul Oficial) și în situaţia în
care în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public, investițiile care fac obiectul proiectului, nu
sunt incluse în domeniul public sau sunt incluse într‐o poziţie globală, solicitantul trebuie să prezinte:

3.2 Hotărârea/Hotărârile consiliului local privind aprobarea modificărilor şi/sau
completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziţiei globale existente,
cu respectarea prevederilor art. 115 alin. (7) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, a administraţiei publice locale, în privinţa supunerii acesteia controlului de
legalitate al Prefectului, în condiţiile legii (este suficientă prezentarea adresei de înaintare către
instituţia prefectului pentru controlul de legalitate), sau

3.3 Documente doveditoare ale dreptului de proprietate/ dreptul de uz, uzufruct,
superficie, servitute /administrare al ONG‐urilor, Unităților de cult, Persoanelor fizice
autorizate/societăților comerciale pe o perioadă de 10 ani asupra bunurilor imobile la care se vor
efectua lucrări, conformCererii de Finanţare;
Important! Solicitanţii publici au obligaţia de excludere a oricărei contribuţii publice directe de la
Bugetul de stat pentru investiţiile care urmează a se realiza, plăţile (pentru cheltuielile neeligibile etc.)
urmând să fie efectuate numai din surse proprii sau atrase – a se vedea planul financiar.

4.1. Hotărârea/Hotărârile Consiliului Local pentru implementarea proiectului cu referire la
următoarele puncte (obligatorii):

 necesitatea şi oportunitatea investiţiei;
 lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a investiţiei

în cazul obţinerii finanţării;
 angajamentul de a suporta cheltuielile de întreţinere/mentenanță a investiţiei pe o perioadă

de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți;
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 caracteristici tehnice ale investiției/investițiilor propuse (lungimi, arii, volume, capacităţi
etc.)

 nominalizarea şi delegarea reprezentantului legal al comunei/ONG pentru relaţia cu AFIR în
derularea proiectului.

 detalierea activităţilor sociale/culturale desfășurate în ultimele 12 luni, anterioare datei
depunerii Cererii de finanţare.

4.2 Hotărârea Adunării Generale pentru implementarea proiectului specific fiecărei
categorii de solicitanți (ONG, Unitate de cult, Persoană fizică autorizată/Societate Comercială), pentru
implementarea proiectului cu referire la următoarele puncte (obligatorii):

 necesitatea şi oportunitatea investiţiei;
 lucrările vor fi prevăzute în bugetul solicitantului pentru perioada de realizare a investiţiei,

în cazul obţinerii finanţării;
 angajamentul de a suporta cheltuielile de întreţinere/mentenanță a investiţiei pe o perioadă

de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți;
 caracteristici tehnice ale investiției/investițiilor propuse (lungimi, arii, volume, capacităţi

etc.);
 nominalizarea şi delegarea reprezentantului legal al solicitantului pentru relaţia cu AFIR în

derularea proiectului.
 detalierea activităţilor sociale/culturale desfășurate în ultimele 12 luni, anterioare datei

depunerii Cererii de finanţare.
5.1. Certificatul de înregistrare fiscală
5.2. Încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, rămasă definitivă

/Certificat de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor
5.2.1 Actul de înfiinţare şi statutul ONG, sau
5.2.2 Actul de înfiinţare şi statutul Aşezământului Monahal (Mănăstire , Schit sau

Metoc), sau
5.2.3 Actul Constitutiv, Certificatul de înregistrare a firmei, Hotărârea tribunalului de pe

lângă ONRC, Certificat constatator eliberat de ONRC.
6. Document de la bancă/trezorerie cu datele de identificare ale băncii/trezoreriei şi ale

contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa băncii/trezoreriei, codul IBAN al contului în
care se derulează operaţiunile cu AFIR).

7. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant
(va cuprinde obiective, tip de investiţie, lista cheltuielilor eligibile, costuri şi stadiul proiectului,
perioada derulării proiectului), pentru solicitanţii care au mai beneficiat de finanţare nerambursabilă
începând cu anul 2007 pentru aceleaşi tipuri de investiţii.

8. Declarația pe propria răspundere din care să reiasă că după realizarea investiției din
patrimoniul cultural de clasă (grupă) B, aceasta va fi înscrisă într‐o rețea de promovare turistică.

Atenție! Înscrierea într‐o rețea de promovare turistică se va verifica la ultima tranșă de
plată.

9.1. Notificare privind conformitatea proiectului cu condiţiile de igienă şi sănătate publică,
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sau
9.2. Notificare că investiţia nu face obiectul evaluării condiţiilor de igienă și sănătate publică,

dacă este cazul.
10. Avizul emis de către Ministerul Culturii sau, după caz, de către serviciile publice

deconcentrate ale Ministerului Culturii respectiv Direcțiile Judeţene pentru Cultură pe raza cărora sunt
amplasate obiectivele, conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, care să confirme faptul că obiectivul propus spre
finanțare face parte din patrimoniul cultural de interes local – clasa (grupa) B şi că se poate interveni
asupra lui (documentația este adecvată).

11. Dovadă eliberată de Muzeul județean, prin care se certifică verificarea documentară și
pe teren, dacă este cazul, asupra unor intervenții antropice cu caracter arheologic în perimetrul aferent
proiectului propus pentru finanțare nerambursabilă (OG nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului
arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările
și completările ulterioare).

12. Extrasul din strategie din care rezultă că investiția este în corelare cu orice strategie de
dezvoltare națională/regională/județeană/locală apr obată, corespunzătoare domeniului de investiții,
precum și copia hotărârii de aprobare a Strategiei.

13. Document/e justificativ/e (ex.: afișe, pliante, anunțuri, procese ‐ verbale etceliberat/e de
Primărie/Centru eparhial (în cazul unităților de cult)/Comitet director al ONG/Societate comercială din
care să rezulte activităţile desfășurate în ultimele 12 luni, anterioare datei depunerii Cererii de
Finanţare.

14. Copie Document de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului.
15. Copie Ordin de clasare ca monument istoric de interes local clasa (grupa) B conform

Legii 422/2001 și copie Monitor Oficial al Rmâniei Partea I în care a fost publicat, dacă este cazul.
16. Dovada achitării integrale a datoriei faţă de AFIR, inclusiv dobânzile şi majorările de

întârziere, dacă este cazul.
17. Extras de cont care confirmă cofinanțarea investiției, dacă este cazul.
18. Alte documente justificative (se vor specifica de către solicitant, după caz).
ATENŢIE! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanţare,

termenul de valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare.

9. Cerințe de conformitate și eligibilitate
Pentru conformitatea Cererii de Finanţare se va verifica:

La depunere se va completa fișa de verificarea conformității inițiale și se verifică pe loc
următoarele:

- Actul de identitate al persoanei care depune documentația;
- Procura notarială a persoanei care depune, dacă este cazul;
- Existența a 3 exemplare a cererii de finanțare cu anexele tehnice și administrative, pe suport

hartie (1 original și 2 copii certificate conform cu originalul)
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- Existența 3 CD care contin scanarea cererii de finanțare cu anexe tehnice și administrative,
denumirea parteneriatului și dimensiunea documentelor in KB;

- Concordanța între Opis și conținutul dosarului Cererii de finanțare cu anexe (conținut +
paginația).

Aceste documente sunt depuse personal de către reprezentantul legal, aşa cum este
precizat în formularul Cerere de finanţare sau de un împuternicit, prin procura legalizată (in
original) a reprezentantului legal, la sediul /punctul de lucru al Grupului de Acţiune Locală
(GAL) Bazinul Dornelor. Solicitantul se asigură că are un exemplar al Cererii de finanţare.
În cazul în care se constată neconcordanțe față de cele menționate anterior, se va consemna

acest lucru în fișa de verificare a conformității inițiale, cererea de finanțare fiind
declarată neconformă.
Fișa de verificare a conformității inițiale va fi semnată de reprezentantul solicitantului
pentru luare la cunoștință.
Verificarea conformității Cererii de finanțare
Controlul conformităţii constă în verificarea Cererii de finanţare (E1.1), dacă este corect

completată, dacă anexele tehnice şi administrative cerute în partea E a formularului E1.1 sunt prezente.
Expertul care verifică conformitatea, va verifica pe CD formatul electronic al documentelor ataşate:
Cererea de finanțare, inclusiv documentaţia ataşata acesteia (partea economica a proiectului tehnic/
studiului de fezabilitate/ memoriului justificativ) si copia electronică a dosarului cererii de finantare.
Expertul 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 fiecărui document, unde
n este numărul total al paginilor din dosarul complet inclusiv documentele anexate, astfel încât să nu
permită detaşarea şi/sau înlocuirea documentelor.

Exemplarul original va avea înscris pe copertă, în partea superioară dreaptă, menţiunea
«ORIGINAL ». Fiecare pagină va purta semnătura și ştampila solicitantului. Pe copiile documentelor
originale care rămân în posesia solicitantului (ex: act de proprietate, bilanţ contabil vizat de
administraţia financiară), expertul care verifică concordanța va face menţiunea „Conform cu
originalul”, va semna și datat fiecare pagina a documentului COPIE. Exemplarul - copie va avea înscris
pe copertă, în partea superioară dreaptă, menţiunea «COPIE». Fiecare pagină a Exemplarului – copie va
avea menţiunea „Conform cu originalul” şi va purta semnătura şi ştampila solicitantului (semnătura, în
cazul persoanelor fizice). Rezultatul verificării conformității se consemnează de expert în Fişa de
verificare a conformității. Declararea neconformității conduce la respingerea cererii de finanțare din
procesul de evaluare În cazul în care expertul verificator descoperă o eroare de formă, proiectul nu este
considerat neconform. Erorile de forma sunt erorile facute de catre solicitant în completarea Cererii de
finanțare care sunt descoperite de experții verificatori dar care, cu ocazia verificarii conformitații, pot fi
corectate de catre acestia din urma pe baza unor dovezi/informații prezentate explicit în documentele
anexate Cererii de finanțare.

Atenție! Necompletarea unui câmp din cererea de finanțare nu este considerata eroare de forma.
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Atenție! Constituie eroare de fond nesemnarea declaraţiilor pe propria răspundere sau
nebifarea unei casute din partea F a cererii de finantare, daca proiectul impune, situație în care
proiectul este declarat neeligibil.

Numai erorile de forma se corecteaza in procesul de evaluare prin solicitare de informatii
suplimentare. Solicitantul care a renunțat, în cursul procesului de evaluare, la o Cerere de finanțare
conforma, nu o mai poate redepune în aceeasi sesiune. Daca în urma verificarii Cererea de finanțare
este declarata conforma, se trece la urmatoarea etapa de verificare și anume la verificarea eligibilitații
acesteia.

La verificarea eligibilităţii Cererii de Finanţare se vor urmări:
Verificarea eligibilităţii tehnice și financiare constă în:
- verificarea conformității cererii de finanțare;
- verificarea eligibilităţii solicitantului;
- verificarea criteriilor de eligibilitate a investiției;
- verificarea bugetului indicativ al proiectului.
Pe parcursul procesului de evaluare, dacă expertul consideră că sunt necesare informații

suplimentare, acestea se solicită în scris, doar în următoarele cazuri:
- expertul poate solicita informații/documente suplimentare, pentru toate aspectele de

conformitate care necesită clarificări.
- în cazul în care studiul de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții/ plan

de afaceri/memoriu justificativ conțin informații insuficiente pentru clarificarea unor criterii de
eligibilitate sau există informații contradictorii în interiorul lor ori față de celelalte documente anexate
cererii de finanțare.

- în caz de suspiciune privitoare la amplasamentul investiţiei, se poate solicita extras de Carte
funciară şi în situaţiile în care nu este obligatorie depunerea acestui document.

- în cazul când avizele, acordurile, autorizațiile au fost eliberate de către aut oritățile emitente
într-o formă care nu respectă protocoalele încheiate între AFIR și instituțiile respective.

- în cazul în care bugetul indicativ (inclusiv devizele financiare și devizele pe obiect) există
diferențe de calcul sau încadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile/neeligibile nu este făcută corect.

ATENȚIE!
Nu este permisă încadrarea în sub cap. 4.1 Construcţii şi instalaţii, atât a unor cheltuieli

eligibile cât şi a unor cheltuieli neeligibile, fără a fi detaliate în devizele pe obiect, distinct,
lucrările/spaţiile/instalaţiile corespunzătoare categoriilor de cheltuieli. Pentru restul subcapitolelor de

la cap. 4, se vor preciza care sunt echipamentele, utilajele/montajul care fac parte din categoria
cheltuielilor eligibile/neeligibile.

În cazul în care restul documentelor din Cererea de Finanţare nu sunt în conformitate cu forma
cerută la cap. 4.1 „Documentele necesare întocmirii Cererii de finanţare”, Cererea de finanţare va fi
declarată neeligibilă.

Pentru criteriile de eligibilitate și selecție se pot solicita clarificări, documente suplimentare
fără înlocuirea documentelor obligatorii la depunerea cererii de finanțare. Informațiile nesolicitate
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transmise prin GE3.4L – Fișa de solicitare de informații suplimentare, de solicitanți nu vor f i luate în
considerare.

Dacă informațiile suplimentare conduc la necesitatea corectării bugetului indiciativ, expertul
va notifica solicitantul asupra acestei situații prin doc. GE3.4L- Fișa de solicitare de informații
suplimentare, cu rugămintea de a transmite bugetul rectificat conform solicitării expertului verificator.
În cazul unui refuz al solicitantului de a corecta bugetul, epertul va întocmi bugetul indicativ corect,
solicitantul având opțiunea de a contesta bugetul numai după notificare în urma aprobării Raportului de
Selecție.

Verificarea eligibilității solicitantului Punctajul fiecărui proiect se va calcula în baza
informațiilor furnizate de solicitant în cererea de finanțare, documentelor atașate acesteia și a anexelor
la prezentul ghid.

Verificarea criteriilor de eligibilitate a investiției Verificarea eligibilităţii tehnice şi
financiare constă în verificarea criteriilor generale de eligibilitate şi a tuturor documentelor anexate.
Verificarea este făcută pe baza documentelor provenite de la solicitant. În vederea evitării dublei
finanțări, se verifică secțiunea C din Cererea de Finanțare, referitoare la finanțări nerambursabile.

În cazul în care solicitantul a beneficiat de finanțare este obligat să depună „Raport asupra
utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă”.

Verificarea bugetului indicativ al proiectului Verificarea bugetului indicativ al proiectului
trebuie să aibă în vedere și verificarea caracterului rezonabil al prețurilor utilizate (devize pe obiect).
Această verificare trebuie să cuprindă următoarele aspecte:

- pentru bunurile identice în baza de date AFIR se verifică dacă prețurile se încadrează în
maximul prevăut în aceasta;

- pentru bunurile care nu sunt în baza de date se verifică rezonabilitatea prețurilor bunurilor din
buget (devizele pe obiect) cu prețuri din alte surse disponibile pe Internet pentru bunuri de același tip,
solicitare de informații de echipamente similare, proiectele cu același tip de investiții (dacă se folosește
această sursă expertul asigură că prețurile folosite ca referință sunt reale, la nivelul pieței); Concluzia
privind evaluarea cererii de finanțare În urma verificărilor privind eligibilitatea solicitatntului, a
proiectului si a criteriilor de selectie, pot exista doua situaţii:

- proiectul este neeligibil;
- proiectul este eligibil.

Notă
Se va prelua metodologia de verificare specifică din formularul aferent sub-măsurii din PNDR cu
investiții similare, în vigoare la momentul lansării apelului de selecție de către GAL, cu respectarea
prevederilor Ghidului de implementare și a Manualului de procedură pentru implementarea Sub-
măsurii 19.2. Lista tipurilor de investiții eligibile se completează cu prevederile fișei măsurii din
SDL, respectiv cele aplicabile măsurii din Reg. (UE) nr. 1305/2013. Tipurile de cheltuieli eligibile se
vor raporta la tipurile de investiții eligibile aferente măsurii.
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10. Procedura de selecție
Proiectele prin care se solicita finantare prin intermediul GAL „Bazinul Dornelor” sunt supuse

unui sistem de selectie. Evaluarea proiectelor se realizează după închiderea sesiunii pentru proiectele
depuse în sesiune.
ATENŢIE! Toate activităţile pe care solicitantul se angajează să le efectueze prin investiţie, atât la
faza de implementare a proiectului cât şi în perioada de monitorizare, activităţi pentru care cererea de
finanţare a fost selectată pentru finanţare nerambursabilă, devin condiţii obligatorii.

În situaţia în care, la verificarea oricărei cereri de plată, sau la verificările efectuate în perioada
de monitorizare, se constată că aceste condiţii nu mai sunt îndeplinite de către proiect sau beneficiar,
plăţile vor fi sistate, contractul de finanţare va fi reziliat şi toate plăţile efectuate de AFIR până la
momentul constatării neregularităţii vor fi încadrate ca debite în sarcina beneficiarului, la dispoziţia
AFIR.

Atenție! Este important ca înainte de depunerea cererii de finanţare, să identificaţi, obiectiv,
punctajul estimat (autoevaluare, prescoring) pe care aceasta o întruneşte şi să-l menţionaţi în cererea de
finanţare, secţiunea A „Date despre tipul de proiect şi beneficiar”, precum și încadrarea corectă a
proiectului din punct de vedere a alocării financiare a măsuri/sub-măsuri/componente (alocare
distinctă).

Pentru această măsură pragul minim este de 40 puncte și reprezintă pragul sub care niciun
proiect nu poate beneficia de finanțare nerambursabilă.

Criteriile de selecție sunt:
1. Proiectul  contribuie la conservarea patrimoniului local şi a tradiţiilor locale – 40 puncte;
2. Proiectul contribuie la sensibilizarea tinerilor asupra sănătății și mediu, consolidarea identității locale
– 10 puncte;
3. Proiectul contribuie la dezvoltarea identității locale a zonei – 40 puncte;
4. Proiectul prevede atragerea atenției asupra problemelor de mediu, de protecția mediului și de
atenuarea schimbărilor climatice și de adaptarea la acestea – 10 puncte;
Total 100 puncte

PRAG MINIM PENTRU SESIUNE – 40 PUNCTE

Alocarea financiară anuală disponibilă măsurii, va fi publicată în Anunțul privind Cererea de
finanțare prin FEADR. Numărul maxim al sesiunilor de depunere și evaluare a proiectelor ce poate
avea loc anual este stabilit de compartimentul tehnic al GAL Bazinul Dornelor.

Anunțul va fi postat pe pagina web a GAL, www.galbazinuldornelor.ro, va fi publicat în
mass-media și va fi afișat la sediul GAL.

Compartimentul tehnic al GAL, a stabilit înaintea lansării depunerii de proiecte, sistemul de
punctaj aferent criteriilor de selecție precum și criteriile de departajare a proiectelor cu punctaj egal.
GAL va puncta fiecare proiect eligibil în funcție de sistemul de punctaj stabilit și va întocmi o listă a
proiectelor eligibile în ordinea descrescătoare a punctajului obținut și o va transmite Comitetului de
Selectare.
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Comitetul de selectare este un organism tehnic, și are în componență reprezentanți ai
parteneriatului GAL.

Pe parcursul evaluării criteriilor de selecție, expertul poate solicita informații suplimentare în
vederea clarificării anumitor aspecte care conduc la acordarea punctajului.

Solicitările care obțin aviz favorabil vor fi apoi evaluate de către Comitetul de Selecție al GAL
Bazinul Dornelor. Acesta va elabora cate un document pentru fiecare măsura în parte în care vor fi
evidențiate punctajele obținute de către proiectele prezentate în ordine descrescătoare.

În urma evaluării și procesului de selecție, GAL va elabora raportul de evaluare, care va
conține informații privind îndeplinirea/ neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate, punctajul obținut
pentru fiecare criteriu de selecție și punctajul total.

Notă: „Selecţia proiectelor va fi realizată de către un Comitet de Selecţie, stabilit de către
organele de decizie (Aga și Consiliul Director), format din membrii minim 7 membrii ai parteneriatului.
Pentru fiecare membru al comitetului de selecție se va stabili, de asemenea un membru supleant. În
ceea ce priveşte selecţia proiectelor în cadrul GAL, se va aplica regula „dublului cvorum”, respectiv
pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din
parteneri, din care peste 50% să fie din mediul privat şi societate civilă.

Pentru transparenţa procesului de selecţie a proiectelor în cadrul GAL şi totodată pentru
efectuarea activităţilor de control şi monitorizare, la aceste selecţii va lua parte şi un reprezentant al
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de la nivel judeţean.

Selecția proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, în
cadrul alocării disponibile pentru selecţia anunțată ce reprezintă diferenţa dintre alocarea anuală şi
valoarea publică totală a proiectelor selectate prin rapoartele de selecţie anterioare.

În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face, astfel:
- Se are în vedere proiectul care susţine investiții care vor deservi proiectele finanțate prin alte

măsuri SDL;
- Numărul de persoane care beneficiază de servicii/ infrastructuri îmbunătățite
După parcurgerea procedurii de selecție, și după caz, a celei de departajere, se întocmește un

Raport cu proiectele propuse pentru finanțare care se supune aprobării Președintelui/Reprezentantului
legal al GAL. Acest raport va cuprinde și lista proiectelor selectate rămase fără finanțare, care se
propun să fie incluse automat în următoarea sesiune și care vor urma procedura normal de selecție.
Raportul de evaluare va fi publicat pe pagina de internet www.galbazinuldornelor.ro. În baza raportului
de evaluare, GAL va notifica aplicanții cu privire la rezultatele procesului de evaluare și selecție.
Rezultatele pot fi contestate în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data postării raportului de
evaluare pe pagina de internet www.galbazinuldornelor.ro. Contestațiile semnate de
reprezentantul/reprezentantul legal al parteneriatului pot fi depuse la Secretariatul asociației GAL  sau
transmise prin fax/poștă. Acestea vor fi soluționate de către  Comisia de Soluționare a Contestațiilor
numită în acest scop, în termen de 10 zile lucrătoare, cu posibilitatea justificată a majorării termenului
cu cel mult 10 zile lucrătoare.
Vor fi considerate contestaţii şi analizate doar acele solicitări care contestă elemente legate de
eligibilitatea SDL depusă și/sau punctarea unui/unor criterii de selecţie.
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Dupa finalizarea selecției proiectelor în cadrul GAL –Bazinul Dornelor, raportul final de selecție, va fi
transmis Centrului Regional de Finanțare Investiții Rurale, împreuna cu un raport complet al sesiunii
respective, în vederea semnării contractelor cu beneficiarii finali ai finanțării.
Atentie!Evaluarea criteriilor de selecție se face numai în baza documentelor depuse odată cu
Cererea de finanțare.
Atenție! Procesul de selecție și procesul de verificare a contestațiilor se desfașoară potrivit
„Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comitetului de Selectie a Proiectelor si a Comisiei
de Solutionare a Contestatiilor”, publicat pe site-ul www.galbazinuldornelor.ro.

11. Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție: Anunțarea rezultatelor
procesului de selectie pentru cererile de finanțare depuse în cadrul acestei sesiuni se face după data
aprobării Raportului de Selecție Final de către Comitetul de Selecție al Asociației GAL Bazinul
Dornelor din comuna Panaci, nr 297, Judeţul Suceava, prin afișarea Raportului de Selecție Final la
sediul GAL, pe site, și prin Notificarea Solicitanților.
12.Informații detaliate privind accesarea și derularea Măsurii 3/6B sunt cuprinse în „Ghidul
Solicitantului” afișat pe site-ul www.galbazinuldornelor.ro sau distribuit gratuit la sediul GAL Bazinul
Dornelor din Comuna Panaci judeţulSuceava. Informațiile sunt disponib ile atât în varianta electronică
(CD/DVD) cât și pe suport tipărit.
13.Informații suplimentare pot fi solicitate la următoarele date de contact: telefon /fax 0230576546,
e-mail: galbazinuldornelor@yahoo.com. sau la sediul ASOCIAȚIEI GRUPUL DE ACȚIUNE
LOCAL (GAL) BAZINUL DORNELOR, din Comuna Panaci, nr 297, judeţul Suceava.

Persoane de contact:
Președinte GAL: Vasile COZAN
Secretar: Irina APETRII
Agent de dezvoltare:  Laura STEFAN


