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Data publicării: 29.06.2018
Numărul de referintă al sesiunii cererii proiecte: M 10/6 B- 2/2018
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
29.06.2018 sesiune de depunere a proiectelor pentru Măsura M 10/6B ” Păstrarea valorilor
culturale, a obiceiurilor și organizarea evenimentelor locale în teritoriul Bazinul Dornelor”
Beneficiari eligibili:
Beneficiari direcți :- Entități publice - Autorităţi publice locale şi asociaţiile acestora
- Entități private - Așezăminte culturale, ONG-uri definite conform legislației în
vigoare,
Beneficiari indirecți - persoane active din mediul rural și din afara teritoriului
- agenții economici locali
1. Data lansării apelului de selecție: 29 IUNIE 2018
2. Data limită de depunere a proiectelor: 30 IULIE 2018
3. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: proiectele se vor depune in perioada
29.06.2018 – 30.07.2018, un dosar original și 2 (două) în copie 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 9.00-13.00
4. Fondul nerambursabil disponibil pentru Măsura 10/6 B- este de 175.000 euro.
5. Suma maximă nerambursabilă ce poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de 175.000
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. 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. Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă (obiective, tip de serviciu,
elemente clare de identificare ale serviciului, lista cheltuielilor eligibile, costul și stadiul
proiectului, perioada derulării proiectului) întocmit de solicitant, pentru solicitanții care au mai
beneficiat de alte programe de finanțare nerambursabilă în perioada de programare anterioară,
pentru aceleași tipuri de servicii;
2. Documente justificative pentru proiectele de servicii finalizate incluse în Raportul asupra utilizării
altor programe de finanțare nerambursabilă .
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Aceste documente trebuie să conțină date concrete privind obiectivul proiectului, locația și perioada de
desfășurare, numărul de acțiuni, număr de participanți etc, în funcție de tipul serviciului.(de ex. contracte,
rapoarte de activitate etc.);
3.1 Documente care să ateste expertiza experților de a implementa activitățiile proiectului (cv-uri,
diplome, certificate, referințe, experienţă în organizare de evenimente
3.2 Acordul scris al fiecărui expert pentru participarea la activitățile proiectului pe toată durata de
desfășur are a proiectului
4.Documente constitutive/ Documente care să ateste forma de organizare
– în funcție de tipul solicitantului (Statut juridic, Act Constitutiv, Înscrierea în Registrul asociațiilor și
fundațiilor etc.).
În acest caz, dacă în timpul evaluării se constată că documentul prezentat de solicitant nu este suficient,
evaluatorul va solicita prin informații suplimentare documentul necesar cu elementele pe care trebuie să le
conțină.
5.1 Certificat/certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale și sociale emise de Direcția Generală a
Finanțelor Publice
5.2 Certificate de atestare fiscală, emise în conformitate cu art. 112 și 113 din OG nr. 92/2003, privind
Codul de Procedură Fiscală, republicată, de către:
5.2.1 Organul fiscal competent din subordinea Direcțiilor Generale ale Finanțelor Publice, pentru
obligațiile fiscale și sociale de plată către bugetul general consolidat al statului;
5.2.2 Autoritățile administrației publice locale, în raza cărora își au sediul socia l și puncte de lucru
(după caz), pentru obligațiile de plată către bugetul local (numai în cazul în care solicitantul este proprietar
asupra imobilelor).
Aceste certificate trebuie să menţioneze clar lipsa datoriilor (prin menţiunea „nu are datorii fiscale, sociale
sau locale” sau bararea rubricii în care ar trebui să fie menţionate).
5.3 Decizia de rambursare aprobată a sumelor negative solicitate la rambursare prin deconturile de
TVA și/sau alte documente aprobate pentru soluționarea cererilor de restituire( daca este cazul)
5.4 Graficul de eșalonare a datoriilor, în cazul în care aceast ă eșalonare a fost acordată. ( daca este
cazul)
6. Oferte conforme - documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea rezonabilității
prețurilor. Acestea trebuie să aibă cel puțin următoarele caracteristici:
-Să fie datate, personalizate și semnate;
-Să conțină detalierea unor specificații tehnice minimale;
-Să conţină preţul de achiziţie, defalcat pe categorii de bunuri/servicii.
Ofertele conforme reprezintă oferte comparabile, care răspund cerințelor din punct de vedere al
performanțelor și parametrilor din cererea de oferte, al obiectului acestora și din punct de vedere financiar
și sunt transmise de către operatori economici reali și car e îndeplinesc condițiile de calificare, verificabile
de către experții evaluatori;
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7.Certificat constatator emis conform legislației naționale în vigoare, din care să rezulte faptul că
solicitantul nu se află în proces de lichidare sau faliment;
Nu se depune în cazul solicitanților înființați în baza OG nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații.
8.Copia actului de identitate a reprezentantului legal*;
*Se acceptă inclusiv versiunea scanată, conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 41/2016.
9.Contract/angajament cu primăria, școala, căminul cultural, muzeul/muzeele din localitatea
respectivă privind promovarea moștenirii culturale a comunei (este obligatoriu numai pentru proiectele
prin care se finanțează studii/ monografii); ( daca este cazul)
10. Document/e justificativ/e (ex.: afișe, pliante, anunțuri, procese ‐ verbale etc eliberat/e de
Primărie/Centru eparhial (în cazul unităților de cult)/Comitet director al ONG din care să rezulte
activităţile socio-culturale desfășurate în ultimele 12 luni, anterioare datei depunerii Cererii de Finanţare
11.Hotărârea/Hotărârile Consiliului Local pentru implementarea proiectului cu referire la
următoarele puncte (obligatorii) (dupa caz)
-necesitatea şi oportunitatea proiectului;
-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, dacă este cazul.
12. Hotărârea Adunării Generale pentru implementarea proiectului specific fiecărei categorii de
solicitanți (ONG, Unitate de cult), pentru implementarea proiectului cu referire la următoarele puncte
(obligatorii)( dupa caz):
-necesitatea şi oportunitatea proiectului;
-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, dacă este cazul
13.Dovada achitării integrale a datoriei faţă de AFIR, inclusiv dobânzile şi majorările de
întârziere, dacă este cazul
14.Declaraţia de angajament a solicitantului privind raportarea catre GAL a incasarii tranșelor
de plată si raportarea trimestrială catre GAL a activității din cadrul proiectului
15. Alte documente justificative, după caz
- Memoriul justificativ – Anexa 15
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ATENŢIE! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanțare
ATENŢIE! Se va completa și atașa obligatoriu la depunerea proiectului
1. Cererea de finantare pentru proiectele de servicii – Anexa 1
2. Memoriu justificativ – Anexa 2
3.Declaratia privind asigurarea cofinantarii – Anexa 3
4. Angajament privind utilizarea cofinantarii private – Anexa 4
5. Model contract de finantare – Anexa 5
6. Model Hotarare privind implementarea investitiei –Anexa 11 si Anexa 12
7. Fisa masurii – Anexa 6
8. Declaratie raportare catre GAL – Anexa 14
8. Cerințe de eligibilitate
Condițiile minime pe care trebuie să le îndeplinească un beneficiar care solicită sprijin pe aceasta
măsura sunt:
1.Verificarea eligibilitatii solicitantului
1.1 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
1.2 Solicitantul respectă criteriile de eligibilitate prevăzute în Apelul de selecție publicat de GAL,
preluate din Fișa măsurii din SDL?
1.3 Solicitantul nu este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR atât pentru Programul SAPARD, cât și
pentru FEADR?
1.4 Solicitantul și-a însușit în totalitate angajamentele luate în Declarația pe proprie răspundere, anexă la
Cererea de finanțare?
1.5 Solicitantul nu este în stare de faliment ori lichidare?
1.6 Solicitantul se angajează că asigură cofinanțarea servic iului (doar în cazul proiectelor pentru care este
prevăzut în Fișa tehnică a măsurii din SDL cofinanțare privată)?
2.i) Verificarea criteriilor generale de eligibilitate
2.1 Solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate activități specifice domeniul ui?
2.2 Solicitantul dispune de capacitate tehnică și financiară necesare de rulării activităților specifice
2.3 În Cererea de finanțare solicitantul demonstrează prin activitățile propuse și cerințele formulate pentru
resursele umane alocate acestora, oportunitatea și necesitatea proiectului?
2.4 Solicitantul dispune de personal calificat, propriu sau cooptat în domeniu?
au
2.5 a) Grupul țintă (dacă este cazul) este format din persoane care își desfășoară activitatea sau
domiciliul pe teritoriul GAL?
b) Pentru proiectele ale căror obiective vizează studii privind patrimoniul cultural și natural,
localitățile care vor face obiectul studiului propus prin proiect fac parte din teritoriul GAL?
2.6 Solicitantul a prezentat în cadrul Cererii de finanțare un program de promovare adecvat?
2.7 Proiectul de servicii se încadrează în cel puțin una dintre acțiunile eligibile din fișa măsurii din SDL
o Organizarea evenimentelor bazate pe tradiții populare, valori culturale și naturale, cu
scopul menținerii tradițiilor locale, ca o valoare importantă în oferta turistică a zonei;
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o Organizarea evenimentelor si programelor care deservesc dezvoltarea sensibilizării
tinerilor asupra sănătății și mediu, consolidarea identității locale, cu scopul de a crește
sensibilitatea generației noi asupra valorilor existente în zonă;
o Organizarea activităților legate de conștientizare asupra problemelor de mediu;
o Organizare de târguri, festivaluri specifice teritoriului;
2.ii) VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE SUPLIMENTARE STABILITE DE
CĂTRE GAL
2.1 Proiectul de servicii trebuie sa se realizeze in spatiul rural
2.2. Proiectele finantate se vor implementa obligatoriu in teritoriul Grupului de Actiune Locala Bazinul
Dornelor si vor fi dezvoltate in concordanta cu obiectivele operationale identificate la nivelul
teritoriului.
2.3. Nu este permisa dubla finantare a aceleasi activitati/ investitii din alte fonduri comunitare sau
nationale
2.4 Persoanele beneficiare ale activităților culturale trebuie să facă parte din grupul țintă și să aibă
domiciliul în teritoriul GAL
1. VERIFICAREA ELIGIBILITĂȚII SOLICITANTULUI
1.1 Solicitantul aparține categoriei solicitantilor eligibili pentru măsura prevăzută în Strategia de
Dezvoltare Locală a GAL?
Solicitantul trebuie să se regăsească în categoria de beneficiari eligibili menționați în Fișa măsurii de
servicii din Strategia de Dezvoltare Locală a GAL care a selectat proiectul.
Verificarea este bazată pe informaţiile menţionate în formularul de Cerere de finanţare şi din documentele
anexate din care să reiasă statutul juridic și obiectul de activitate al solicitantului. Se verifică documentele
de înființare/ certificare ale solicitantului, în funcție de încadrarea juridică a acestuia.
În situația în care GAL depune proiect în cadrul apelului de selecț ie lansat pentru o măsură de interes
public (ce vizează minorități) pentru comunitate și teritorul respectiv, expertul verifică dacă GAL se
încadrează în categoria de beneficiari eligibili pentru măsura lansată în cadrul apelului de selecție, pentru
care niciun alt solicitant nu și-a manifestat interesul în cadrul apelurilor de selecție anterioare.
Dacă, în urma verificării documentelor, reiese că solicitantul se încadrează într-una din categoriile de
solicitanți eligibili pentru măsură, expertul bifează că suța DA. În cazul în care solicitantul nu se
încadrează într-una din categoriile eligibile pentru măsură, expertul bifează căsu ța NU, motivează poziţia
lui în liniile prevăzute în acest scop la rubrica Observații, iar Cererea de finanțare va fi declarată
neeligibilă.
1.2 Solicitantul respectă criteriile de eligibilitate prevăzute în Apelul de selecție publicat de GAL,
preluate din Fișa măsurii din SDL?
Expertul verifică dacă în Apelul de selecție publicat de GAL au fost preluate criteriile de eligibilitat e din
Fișa măsurii din cadrul SDL. Dacă în urma verificării se constată respectarea condițiilor de eligibilitate
conform regulamentelor europene, cadrului național de implementare și capitolului 8.1 din PNDR
prevăzute în Apelul de selecție, expertul bifeaz ă pătratul cu DA. În caz contrar, expertul bifează NU,
Asociaţia Grupul de Acţiune Locala (GAL) Bazinul Dornelor
Sediul: comuna Panaci, nr 297, judetul Suceava
Site: www.galbazinuldornelor.ro
E-mail: galbazinuldornelor@yahoo.com, galbazinuldornelor@galbazinuldornelor.ro

Cod fiscal: 27296073
Tel/Fax.:0230576546

GAL Bazinul Dornelor,Comuna Panaci, nr.297, Județul Suceava, Tel/Fax:0230/576.546,
Email: galbazinuldornelor@ galbazinuldornelor.ro , www.galbazinuldornelor.ro
motivează poziţia lui în liniile prevăzute în acest scop la rubrica Observații, iar cererea de finanțare va fi
declarată neeligibilă.
În situația în care GAL depune proiect în cadrul apelului de selecț ie lansat pentru o măsură de interes
public (ce vizează minorități) pentru comunitate și teritorul respectiv, expertul verifică dacă au fost
aplicate corespunzător criteriile de eligibilitate stabilite în cadrul SDL. La momentul verificării cererii de
finanțare se va avea în vedere evitarea conflictului de interese, prin desemnarea unor experți evaluatori
externi, angajați în baza unei proceduri de achiziții. Dacă în urma verificării se constată respectarea
condițiilor de eligibilitate stabilite în cadrul S DL, expertul bifează DA. În caz contrar, expertul bifează
NU, motivează poziţia lui în rubrica Observații, iar cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă.
1.3 Solicitantul nu este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR atât pentru Programul SAPARD,
cât și pentru FEADR?
Expertul verifică dacă solicitantul este înscris cu debiteîn Registrul debitorilor pentru SAPARD şi
FEADR, aflat pe link-ul \\alpaca\Debite. Dacă solicitantul este înscris în Registrul debitorilor, expertul va
tipări şi anexa pagina privind debitul, inclusiv a dobânzilor şi a majorărilor de întarziere ale solicitantului,
va bifa caseta “NU”, va menționa în caseta de observații, și, dacă este cazul selectării pentru finanțare a
proiectului, va relua această verificare în etapa de evaluare a documentelor în vederea semnării
contractului. În caz contrar se va bifa “DA”, iar această condiţie de eligibilitate este îndeplinită.
1.4 Solicitantul și-a însușit în totalitate angajamentele luate în Declarația pe proprie răspundere,
anexă la Cererea de finanțare?
Expertul verifică în Cererea de finanțare dacă sunt bifate căsuțele corespunzătoare, aferente tuturor
punctelor existente în Declarația pe proprie răspundere și dacă aceasta este datată și semnată, iar dacă pe
parcursul verificării proiectului expertul constată că sunt respectate punctele însușite prin Declarație,
acesta bifează casuță DA. În caz contrar, expertul bifează NU, motivează poziţia lui în liniile prevăzute în
acest scop la rubrica Observații, iar Cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă. Dacă expertul constată
bifarea eronată de către solicitant a unor căsuțe în baza documentelor depuse (aferente punctelor 8, 15, 16),
solicită beneficiarului modificarea acestora; în urma răspunsului pozitiv al acestuia, expertul bifează casuță
DA; în caz contrar, expertul bifează NU.
1.5 Solicitantul nu este în stare de faliment sau lichidare?
Expertul verifică documentul atașat la Cererea de finanțare, respectiv certificatul constatator emis pe
numele solicitantului în conformitate cu prevederile legislației naționale în vigoare, semnat și ștampilat de
către autoritatea emitentă, emis cu cel mult o lună înaintea depunerii Cererii de finanțare, din care rezultă
că acesta nu se află în proces de lichidare sau faliment.
Nu se verifică în cazul solicitanților înființați în baza OG nr. 26/2000 și al entităților publice.
1.6 Solicitantul se angajează că asigură cofinanțarea serviciului (doar în cazul proiectelor pentru
care este prevăzut în Fișa tehnică a măsurii din SDL cofinanțare privată)?
Expertul verifică însuşirea de către solicitant în cadrul Declaraţiei pe propria răspundere, a punctului
referitor laangajamentul privind asigurarea cofinanţării, cu obligativitatea ca, înainte de semnarea
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contractului, să aducă dovada capacităţii de cofinanţare (doar în cazul proiectelor pentru care în Fișa
măsurii din SDL este prevăzută cofinanțare privată).
2. i) VERIFICAREA CRITERIILOR GENERALE DE ELIGIBILITATE
2.1 Solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate activită ți specifice domeniului?
Se verifică dacă solicitantul are dreptul de a desfășura activitățile specifice menționate în Cererea de
finanțare, conform Certificatului constatator ORC, actului constitutiv, statutului sau al oricărui document
legal din care rezultă domeniul de activitate anexate la Cererea de finanțare.
2.2 Solicitantul dispune de capacitate tehnică și financiară necesare derulării activităților specifice?
Se verifică dacă din Declarația pe propria răspundere reiese că solicitantul se angajează să asigure
capacitatea tehnică și financiară.
Pentru verificarea capacității financiare vor fi analizate situaţiile financiare pentru solicitant înregistrate la
Administraţia Financiară – bilanţ – formularele 10 și 20 pentru anii ultimii trei ani fiscali. Se verific ă
faptul ca media cifrei de afaceri/ veniturilor pentru anii n, n-1 şi n-2 (unde este cazul) este cel puțin 50%
din valoarea finanțării în cazul în care aplică individual sau 50% din valoarea activităților asumate de
acesta prin Acordul de parteneriat în cazul în care aplică în parteneriat.
În situația în care o entitate juridică, în calitate de solicitant sau partener în mai multe proiecte este
selectată pentru implementarea mai multor proiecte, la nivelul AFIR va fi realizată o verificare a
capacității financiare neces are implementării tuturor proiectelor.
Astfel, pentru încheierea contractelor de finanțare, media cifrei de afaceri/ veniturile pentru anii n, n-1, n-2
trebuie să fie cel puțin egală cu cel puțin 50% din valoarea cumulată a activităților asumate de acesta prin
toate acordurile de parteneriat semnate, în cazul în care aplică în parteneriat. Verificarea va lua în calcul
inclusiv toate proiectele contractate, aflate în derulare la momentul contractării.
Verificarea aferentă capacităţii financiare nu se aplică în cazul în care solicitantul este o persoană juridică
de drept public. În cazul acestora, capacitatea financiară va fi dovedită ulterior semnării contractului,
respectiv până la prima cerere de plată care conţine cheltuieli aferente persoanei juridice de drept public, în
conformitate cu prevederile specifice planificării bugetare aplicabile entităţilor publice.
2.3 În Cererea de finanțare solicitantul demonstrează prin activitățile propuse și cerințele formulate
pentru resursele umane alocate acestora, oportunitatea și necesitatea proiectului?
DOCUMENTE
PREZENTATE

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE

Pentru
proiectele În cazul proiectelor de servicii prin care se finanțează planuri de dezvoltare/
încadrate în prevederile studii/ monografii, expertul verifică dacă:
art. 20, alin. (1), lit. a și - activitățile propuse prin proiect sunt corelate cu realizarea obiectivelor
f din R.1305/2013
proiectului;
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prin care se finanțează planuri de dezvoltare/
studii/
monografii, punctul A4 Prezentarea
proiectului și
Contract/ angajament cu
primăria,
şcoala,
căminul
cultural,
muzeul/muzeele
din
localitatea respectivă.

alocarea de timp pentru activități este corelată cu gradul de complexitate al
activităților și cu alocarea de resurse umane;
activitățile proiectului sunt corelate cu rezultatele preconizate;
dacă în contractul dintre solicitant și una din instituțiile publice locale
menționate se regăsește necesitatea și oportunitatea realizării studiului/
monografiei ce va fi finanțat/ă și faptul că val orificarea și promovarea
studiilor/ monografiei intră în atribuția instituției publice.

Dacă verificarea confirmă oportunitatea și necesitatea proiectului, expertul bifează pătratul cu ,,DA” din
fişa de verificare. În caz contrar, expertul bifează „NU” și motivează poziția lui în rubrica Observații din
fișa de verificare a criteriilor de eligibilitate, iar proiectul va fi declarat neeligibil.
2.4 Solicitantul dispune de personal calificat, propriu sau cooptat în domeniu?
Se verifică punctul 4.5 din cererea de finanțare în care sunt descrise resursele umane implicate în proiect,
cu precizarea activităților ce urmează a fi desfășurate de fiecare expert propus. De asemenea, se verifică în
anexele cererii de finanțare acordul scris al fiecărui expert pentru participarea la activitățile proiectului pe
toată durata de desfășurare a proiectului și documentele care să ateste expertiza experților de a implementa
activitățile respective (cv -uri,referințe, experienta in organizare de evenimente poate fi o cerinta.). C erința
se verifică în funcție de activitățile ce vor fi realizate conform Cererii de finanțare. In functie de aceasta
cerinta veti complete in CF.
2.5 a) Grupul țintă (dacă este cazul) este format din persoane care își desfășoară activitatea sau au
domiciliul pe teritoriul GAL?
Se verifică dacă localitățile din care vor fi selectați participanții care vor beneficia de serviciile menționate
în proiect fac parte din teritoriul GAL.
b) Pentru proiectele ale căror obiective vizează planuri de dezvoltare/ studii/ monografii,
localitățile care vor face obiectul studiului propus prin proiect fac parte din teritoriul GAL?
Se verifică dacă localitățile care vor face obiectul studiului propus prin proiect fac parte din teritoriul GAL.
În cazul proiectelor care se încadrează în art. 16 din R.1305/2013, se bifează NU ESTE CAZUL.
2.6 Solicitantul a prezentat în cadrul Cererii de finanțare un program de promovare adecvat?
Expertul verifică dacă în cadrul Cererii de finanțare solicitantul a prezentat un program de promovare care
include un plan de informare defalcat pe acțiuni, mijloace și perioade, precum și activităţi de promovare cu
rezultate scontate pentru proiectul propus. În acest caz expertul bifează căsuța ”DA”, condiția fiind
îndeplinită. În caz contrar, expertul bifează ”NU”, condiția nefiind îndeplinită.
În cazul în care proiectul nu vizează activități de informare și promovare a unor produse care fac obiectul
unei scheme de calitate, expertul va bifa ,,Nu este cazul”.
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Pentru proiecte cu obiective care au alte încadrări în conformitate cu prevederile art. 4-5 din Reg. (UE)
nr. 1305/2013.:
2.7 Proiectul de servicii se încadrează în cel puțin una dintre acțiunile eligibile din fișa măsurii
din SDL
Expertul va verifica continutul Cererii de finanțare
ii) VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE SUPLIMENTARE STABILITE DE
CĂTRE GAL
Pentru fiecare criteriu de eligibilitate suplimentar stabilit de către GAL, verificarea se va realiza
conform metodologiei de verificare a GAL, preluată din Ghidul solicitantului elaborat de GAL și
Fișa de verificare a eligibilității întocmită de GAL (formular propriu), avizate de CDRJ, cu
respectarea prevederilor Fișei măsurii din SDL.
2.1 Proiectul de servicii trebuie sa se realizeze in spatiul rural
Se va verifica daca investitia se realizeaza la nivel de comuna, respectiv in satele componente.
Documente verificate : Cererea de finantare
2.2. Proiectele finantate se vor implementa obligatoriu in teritoriul Grupului de Actiune Locala Bazinul
Dornelor si vor fi dezvoltate in concordanta cu obiectivele operationale identificate la nivelul
teritoriului.
Se va verifica cererea de finantare.. Pentru proiectele de servicii, locațiile de implementare a
proiectului pot fi stabilite pe teritoriul GAL și nu în afara acestuia.
2.3. Nu este permisa dubla finantare a aceleasi activitati/ investitii din alte fonduri comunitare sau
nationale
Se va verifica: Declaratia pe propria raspundere
2.4 Persoanele beneficiare ale activităților culturale trebuie să facă parte din grupul țintă și să aibă
domiciliul în teritoriul GAL
Se va verifica Memoriu justificativ al proiectului
9. Procedura de selectie aplicata de Comitetul de Selectie al GAL
Proiectele vor fi depuse la sediul administrativ al GAL Bazinul Dornelor, Loc. Panaci, nr. 297,
județul Suceava, intre orele 09.00 – 13.00 de luni pana vineri.
Ghidul solicitantului, care stă la baza completării Cererii de finanţare este disponibil în mod gratuit la
sediul Grupului de Acțiune Locală (GAL) sau pe site -ul GAL www.galbazinuldornelor.ro.
Verificarea conformității
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 cerute sunt
prezente în 2 (două) exemplare: 1 original si 1 copie.
Se emite fișa de conformitate a cererii în aceeași zi sau maxim 2 zile lucrătoare dacă sunt mai multe
sesiuni deschise, solicitantul/reprezentantul legal urmând să semneze de luare la cunoștință pe Fișa de
conformitate
După verificare conformității cererii de finanțare pot exista două variante :
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- cererea de Finanţare este declarată conformă, caz în care se va trece la următoarea etapă de
verificare;
cererea de Finanţare este declarată neconformă
Verificarea criteriilor de eligibilitate
Verificarea eligibilităţii tehnice și financiare constă în:

verificarea eligibilităţii solicitantului;

verificarea criteriilor de eligibilitate a investiției;

verificarea bugetului indicativ al proiectului și a tuturor documentelor anexate
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,
studiu de fezabilitate 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 prevăzut 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 investiț ii (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
solicitantului si a proiectului, pot exista doua situaţii:
a)
proiectul este neeligibil, caz în care solicitantul va fi înștiințat cu privire la acest aspect;
b)
proiectul este eligibil, caz în care proiectul va trece la etapa de verificare a criteriilor de
selecție.
Asociaţia Grupul de Acţiune Locala (GAL) Bazinul Dornelor
Sediul: comuna Panaci, nr 297, judetul Suceava
Site: www.galbazinuldornelor.ro
E-mail: galbazinuldornelor@yahoo.com, galbazinuldornelor@galbazinuldornelor.ro

Cod fiscal: 27296073
Tel/Fax.:0230576546

GAL Bazinul Dornelor,Comuna Panaci, nr.297, Județul Suceava, Tel/Fax:0230/576.546,
Email: galbazinuldornelor@ galbazinuldornelor.ro , www.galbazinuldornelor.ro

Verificarea punctajului de selecţie se realizează pentru toate Cererile de Finanţare eligibile - pentru
care s-a constatat respectarea condiţiilor de eligibilitate, pe baza formularului - Fişa de verificare criterii
de selectie
Verificarea eligibilității se realizează pe baza Fișei de Veri ficare a Criteriilor de Eligibilitate, elaborată
de GAL Bazinul Dornelor .
Fișa de verificare a eligibilității si a criteriilor de selectie se emite în maxim 10 de zile lucrătoare de
la data semnării conformității, în contextul în care nu se solicită informații suplimentare.
În cazul în care restul documentelor din Cererea de Finanțare nu sunt în conformitate cu forma cerută
conform anexei „Documentele necesare întocmirii Cererii de Finanțare”,
Cererea de Finanțare va fi declarată neeligibilă.
Asociația Grupul de Acțiune Local Bazinul Dornelor îşi rezervă dreptul de a solicita documente sau
informaţii suplimentare dacă, pe parcursul verificărilor și implementării proiectului, se constată că este
necesar. În cazul în care sunt necesare informații suplimentare , termenul de emitere a Fișei de informații
suplimentare privind eligibilitatea va fi de maximum 3 ( trei zile) de la data întocmirea fișei de
eligibilitate.
Răspunsul solicitantului privind informațiile suplimentare va fi transmis în maximum 5 zile de la
primirea Fișei de informații suplimentare privind eligibilitatea.
În urma acestor verificări pot exista următoarele situații:
proiectul este eligibil, caz în care proiectul va trece la etapa de verificare a criteriilor de selecție.
proiectul este neeligibil.Cererile de Finanţare declarate neeligibile pot fi corectate/completate și
redepuse de către solicitant în cadrul următoarei sesiuni de finanțare lansate de GAL Bazinul Dornelor
pentru aceeași măsură.
Rezultatul verificării este completarea Fişei de verificare a criteriilor de eligibilitate, rezumând verificarea
efectuată de expert. Bifele din Fişa de verificare se fac pe baza verificării documentare.
Proiectele prin care se solicită finanțare prin intermediul GAL Bazinul Dornelor sunt supuse unui
sistem de selectie.
Pentru această măsură pragul minim este de 5 puncte și reprezintă pragul sub care niciun proiect
nu poate beneficia de finanțare nerambursabilă.
Criteriile de selectie si metodologia pentru evaluarea acestora:
Criteriul de selecție
Nr.
crt.

1.

PUNCTAJ SELECȚIE

Documente verificate
Proiectul contribuie la conservarea patrimoniului
local şi a tradiţiilor locale
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Conform Ghidului
Solicitantului

Punctaj selecție GAL

40 p
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2.

3.

4.

Vor fi punctate proiectele prin care se contribuie la conservarea patrimoniului local şi a tradiţiilor locale.
Punctarea acestui criteriu se va face pe baza informatiilor din Cererea de finanțare/Memoriu justificativ.
Proiectul contribuie la sensibilizarea tinerilor asupra
5p
sănătății și mediu, consolidarea identității locale
Vor fi punctate proiectele prin care se contribuie la sensibilizarea tinerilor asupra sănătății și mediu,
consolidarea identității locale . Punctarea acestui criteriu se va face pe baza informatiilor din Cererea de finanțare/Alte
documente justificative.
Proiectul contribuie la dezvoltarea identității local
culturale a zonei
45 p
Vor fi punctate proiectele prin care se propune promovarea patrimoniului cultural al Bazinul Dornelor,
conform urmatoarelor sugestii (exemplificativ si nu limitativ)- organizarea unor evenimente de
patrimoniu: sezatori, serbari locale, evenimente de folclor specifice zonei, festivaluri de arta
traditionala, tabere de creatie sau educative pentru promovarea patrimonmiului cultural. Sunt posibile
atat continuarea/ reluarea unor evenimente traditionale/ consacrate cat si implementarea unor
evenimente noi, atata timp cat de demonstreaza valoarea lor din punct de vedere al dezvoltarii si
valorificarii patrimoniului cultural local al Bazinului Dornelor
Proiectul propune o gama cat mai variata de servicii
care sa integreze cat mai multe sectoare de la nivel
Max.10 p
local
a) Activități culturale
Daca proiectul propune doar activităţi culturale in
max 5p
teritoriul GAL Bazinul Dornelor se acordă 5 puncte
b) Activități sociale
Daca proiectul propune doar activităţi sociale in
teritoriul GAL Bazinul Dornelor se acordă 5 puncte
c)Daca proiectul propune şi activităţi culturale şi
sociale în teritoriul GAL Bazinul Dornelor se acordă 10
puncte
Cererea de finanțare/Documente justificative (de ex.:
afişe, pliante, anunţuri, procese verbale, etc.);
Document eliberat de Primărie/Centru eparhial (în
cazul unităților de cult)/Comitet director al ONG din
care să rezulte activităţile desfășurate în ultimele 12
luni, anterioare datei depunerii Cererii de finanţare.
TOTAL
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Activități
culturale:
Activități
sociale:
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METODOLOGIA PENTRU EVALUAREA CRITERIILOR DE SELECȚIE

1. Fișa de evaluare a criteriilor de selecție se înt ocmește doar pentru proiectele verificate și declarate
eligibile.
2. Evaluarea criteriilor de selecție se face numai în baza documentelor depuse împreună cu Cererea de
Finanțare. Nu se vor lua în calcul eventualele informații suplimentare furnizate de solici tant pe parcursul
evaluării dosarului de finanțare.
SE 1 - Proiectul contribuie la conservarea patrimoniului local şi a tradiţiilor locale
Punctaj criteriu GHID
40 puncte

Documente de verificat
Cererea de finantare si Memoriu
justificativ
Dacă criteriul este îndeplinit, expertul va înscrie 40 de puncte în coloana Punctaj. În caz contrar,
expertul va înscrie 0 puncte.
SE 2- Proiectul contribuie la sensibilizarea tinerilor asupra sănătății și mediu, consolidarea
identității locale
Punctaj criteriu GHID
Documente de verificat
5 puncte

Cererea de finantare /Memoriu justificativ

Dacă criteriul este îndeplinit, expertul va înscrie 5 puncte în coloana Punctaj. În caz contrar, expertul
va înscrie 0 puncte
SE3 - Proiectul contribuie la dezvoltarea identității local culturale a zonei
Punctaj criteriu GHID
45 puncte

Documente de verificat
»- Memoriu justificativ /
Cererea de finatare

Dacă criteriul este îndeplinit, expertul va înscrie 45 de puncte în coloana Punctaj. În caz
contrar, expertul va înscrie 0 puncte.
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SE4 - Proiectul propune o gama cat mai variata de servicii care sa integreze cat mai multe
sectoare de la nivel local
Punctaj Ghid
Max. 10 puncte
a) Activităţi culturale
Daca proiectul propune doar activităţi
culturale in teritoriul GAL Bazinul Dornelor se
acordă 5 puncte
b)Activităţi sociale
Daca proiectul propune doar activităţi sociale
in teritoriul GAL Bazinul Dornelor se acordă
5 puncte
c)Daca proiectul propune şi activităţi
culturale şi activ.sociale în teritoriul GAL
Bazinul Dornelor se acordă 10 puncte

Documente verificate
Cererea de finantare/ Documente
justificative (de ex –afise, pliante,
anunturi,
proceseverbale)
- Document eliberat de Primarie/ Centur
eparhial ( in cazul unitatilor de cult)/
Comitet director al ONG din care sa
rezulte activitatile desfasurate in ultimele
12 luni, anterioarei datei depunerii
Cererii de finantare. Se va verifica daca
in HCL de implementare a proiectului
exista detalierea activitatilor desfasurate
in ultimele 12 luni anterioare depunerii
Cererii de finantare.

Dacă criteriul este îndeplinit, expertul va înscrie 5 sau 10 în coloana Punctaj. În caz contrar,
expertul va înscrie 0 punct.
Pentru această măsură, punctajul minim este de 5 puncte şi reprezintă pragul sub care niciun proiect
nu poate intra la finanțare. Expertul completează, semnează şi datează Fişa de evaluare a criteriilor de
selecţie si înscrie punctajul total acordat.

Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecție conform sistemului de
punctare. Selecția proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, până la
incidența alocării financiare aferent e apelului de propuneri de proiecte. În cazul proiectelor cu acelaşi
punctaj, departajarea acestora se face în funcţie de valoarea eligibilă a proiectului, exprimată în euro, în
ordine crescătoare.
GAL va stabili punctajul acordat pentru fiecare criteriu de selecție, astfel încât, punctajul maxim pe
proiect să nu depășească 100 de puncte, punctajul minim pe proiect, obligatoriu de obținut, pentru ca
acesta să fie selectat și criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj. În cazul în care criteriile
de selecție locale se suprapun cu criterii de selecție națională, acestea vor fi punctate o singură dată.
Punctajul acordat pentru fiecare criteriu de selecție, punctajul minim pe proiect, obligatoriu de obținut,
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pentru ca acesta să fie selectat și criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj se aproba prin
Hotarare a Consiliului Director.
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.
Asociația Grupul de Acțiune Locală Bazinul Dornelor realizează selecția proiectelor aferente tuturor
măsurilor propuse în Strategia de Dezvoltare Locală, selectată de către DGDR AM PNDR. Selecția
proiectelor se va realiza de către Comitetul de Selecție în baza unei evaluări documentate aplicând criterii
de selecție adecvate specificului local. Pentru asigurarea principiilor de transparență a procesului de
selecție, GAL va pune la dispoziția tuturor celor interesați procedura de selecție pe site-ul
www.galbazinuldornelor.ro.
Selecția proiectelor se va face conform procedurii de evaluare și selecție a GAL Bazinul Dornelor,
care se poate consulta pe site-ul GAL-ului, www.galbazinuldornelor.ro.
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.
10. Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție:
GAL va întocmi, după încheierea eligibilității tuturor proiectelor depuse, un Raport final de
selectie în care vor fi menționate proiectele eligibile selectate, eligibile neselectate, neeligibile și cele
retrase, valoarea acestora, numele solicitanților, iar pentru proiectele eligibile punctajul obținut pentru
fiecare criteriu de selecție. Lista proiectelor incluse în Raportul de evaluare se ordoneaz ă în funcţie de data
depunerii proiectului.
Acest raport se publică pe site-ul GAL www.galbazinuldornelor.ro., se afișează la sediul GAL și se
transmit solicitanților, în aceeași zi sau cel târziu ziua următoare, Notificarea de
eligibilitate/neeligibilitate a proiectului. În cazul în care un proiect este declarat neeligibil, în Notificarea
de neeligibilitate vor fi indicate criteriile de eligibilitate care nu au fost îndeplinite precum şi cauzele care
au condus la neeligibilitatea proiectului. În cazul în care proiectul este eligibil, Notificarea de eligibilitate
va menționa faptul că proiectul a fost declarat eligibil.
Pentru finalizarea selecției și aprobarea Raportului final de selectie se convoacă Comitetul de Selecție
al GAL. Toţi membrii Comitetului de Selecţie sunt obligaţi să semneze pe propria răspundere o
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Declaraţie de evitare a conflictului de interese privind solicitanții evaluați. Dacă unul dintre proiectele
depuse pentru selecție aparține unuia dintre membrii Comitetului de selecție, sau unui so licitant înrudit sau
care are raporturi de interes cu acesta, persoana/organizația în cauză nu are drept de vot și nu va participa
la întâlnirea comitetului respectiv.
Comitetul de selecție analizează lista proiectelor eligibile depuse, criteriile de depar tajare, verifică
punctajul fiecărui proiect și suma solicitată, ordonează proiectele în funcție de modul de departajare și
aprobă proiectele care se încadrează în suma disponibilă a sesiunii, în cadrul Raportului final de selecție.
De asemenea, Comitetul de selecție al GAL trebuie să se asigure de faptul că proiectul ce urmează a primi
finanțare răspunde obiectivelor propuse în SDL și se încadrează în planul financiar al GAL. Proiectele care
nu corespund obiectivelor și priorităților stabilite în SDL pe baz a căreia a fost selectat GAL, nu vor fi
selectate în vederea depunerii la AFIR.
Selecția proiectelor se face aplicând regula de „dublu cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este
necesar ca în momentul selecției să fie prezenți cel puțin 50% din me mbrii Comitetului de Selecție, din
care peste 50% să fie din mediul privat și societatea civilă, organizațiile din mediul urban reprezentând
mai puțin de 25%.
Pentru transparența procesului de selecție a proiectelor, la aceste selecții va lua parte și un r eprezentant al
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, din cadrul Compartimentului de Dezvoltare Rurală de la
nivel regional aflat în subordinea MADR. La avizarea Raportului de selecție, reprezentantul CDRJ
Suceava va menționa faptul că au fost re spectate principiile de selecție din fișa măsurii din SDL, precum
și măsurile minime obligatorii de publicitate a apelului de selecție. În cazul nerespectării acestor măsuri,
precum și în cazul nerespectării principiilor de selecție, reprezentantul CDRJ nu va aviza apelul de
selecție.
Rezultatele procesului de selecție se consemnează în raportul final de selectie. Acesta va fi semnat de
către toți membrii prezenți ai Comitetului de Selecție (reprezentanți legali sau alte persoane mandatate în
acest sens de către respectivele entități juridice, în conformitate cu prevederile statutare), specificându-se
apartenența la mediul privat sau public – cu respectarea precizărilor din PNDR, ca partea publică să
reprezinte mai puțin de 50%, iar organizațiile din mediul urban să reprezinte mai puțin de 25%.
Raportul final de selecție va fi datat, avizat și de către Președintele GAL/Reprezentantul legal al GAL sau
de un alt membru al Consiliului Director al GAL mandatat în acest sens și va prezenta ștampila GAL.
11.Informații detaliate privind accesarea și derularea Măsurii 10/6B sunt cuprinse în „Ghidul
Solicitantului” afișat pe site-ul www.galbazinuldornelor.ro sau distribuit gratuit la sediul GAL Bazinul
Dornelor din comuna Panaci judeţul Suceava. Informațiile sunt disponib ile atât în varianta electronică
(CD/DVD) cât și pe suport tipărit.
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12.Informații suplimentare pot fi solicitate la următoarele date de contact: telefon /fax 0230576546, email: 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
Manager general: Ionela Mihaela SCRIPCARIU
Secretar: Irina APETRII
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