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Data publicării: 29.06.2018
Numărul de referintă al sesiunii cererii proiecte: M 11/6 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 11/6B ”Diversificare si dezvoltare
durabila prin ecoturism, turism montan in teritoriul Bazinul Dornelor”
Beneficiari eligibili:
Beneficiari direcți: Orice entitate juridica privata legal constituita sau parteneriate (ONG-uri).
Beneficiari indirecți: - Întreaga comunitate locală.
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 ș i 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 11/6 B- este de 219.079,18 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. 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:
A.Pentru proiectele de INVESTIŢII (şi mixte):
1.1 Studiul de Fezabilitate / Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii,
întocmite conform legislaţiei în vigoare privind 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).
Important! În cazul în care terenul pe care se va amplasa un drum nou este proprietatea comunei/lor, dar
nu este trecut în Inventarul domeniului public, solicitantul va depune HCL de includere a bunului aflat în
proprietate în domeniul public; în cazul în care în inventarul domeniului public drumurile sunt incluse
într-o poziţie globală şi / sau neclasificate, solicitantul va depune HCL de modificare a inventarului. În
ambele situaţii, HCL va respecta prevederile Art. 115 alin (7) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare a administraţiei publice locale, in privinta supunerii acesteia
controlului de legalitate al Prefectului, în condiţiile legii.
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Pentru proiectele demarate din alte fonduri si nefinalizate, inclusiv in cazul in care pe
amplasamentul pe care se propune investitia exista suprapuneri partiale cu proiecte anterior finantate, în
completarea documentelor solicitate la punctul 1, solicitantul trebuie să depună un raport de expertiză
tehnico‐economică din care să reiasă stadiul investiției, indicând componentele/acțiunile din proiect déjà
realizate, componentele/acțiunile pentru care nu mai există finantare din alte surse, precum și devizele
refăcute cu valorile rămase de finanțat. Cheltuielile aferente tronsoanelor executate partial sau total sunt
neeligibile si se includ in bugetul proiectului in coloana cu cheltuieli neeligibile.
1.2 Memoriu justificativ
2. Certificat de Urbanism, valabil la data depunerii Cererii de Finanţare, eliberat în condiţiile
Legii nr.50/1991, republicată cu modificările si, completările ulterioare, privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii.
Important! În Cererea de Finanţare trebuie specificat numele proiectului/investiţiei așa cum este
menţionat în Certificatul de Urbanism.
3.1. Pentru ADI
Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei/comunelor, întocmit conform
legislaţiei în vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotărâre a
Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României (copie după Monitorul Oficial)
și
3.2. În situaţia în care în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public drumurile care fac
obiectul proiectului nu sunt incluse în domeniul public sau sunt incluse într-o poziţie globală sau nu sunt
clasificate, solicitantul trebuie să prezinte Hotărârea/hotararile consiliului local privind aprobarea
modificărilor şi / sau completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziţiei
globale existente sau clasificării unor drumuri neclasificate, cu respectarea prevederilor art. 115 alin. (7)
din Legea nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a administraţiei publice
locale, in privinta 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 Avizul administratorului terenului aparţinând domeniului public, altul decat cel administrat de
primarie (dacă este cazul)
Important! HCL de modificare / completare a domeniului public sunt valabile numai ca anexe la
inventarul atestat în condiţiile legii (prin Hotărâre a Guvernului).
3.4 Documente doveditoare de către ONG-uri privind dreptul de proprietate/ dreptul de uz,
uzufruct, superficie, servitute/ administrare pe o perioadă de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care se vor
efectua lucrări, conform cererii de finanţare;
Atenţie! Conform prevederilor art.8 (3) (c) din HG 226/2015, pentru justificarea rezonabilităţii preţurilor
pentru investiția de bază, proiectantul va avea în vedere prevederile HG 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.
5. Hotărârile Consiliilor Locale în cazul ADI/Hotărârea Adunării Generale în cazul ONG
pentru implementarea proiectului, cu referire la însuşirea/aprobarea de către ONG a următoarelor
puncte (obligatorii):
 necesitatea, oportunitatea și potenţialul economic al investiţiei;
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 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 mentenanță a investiţiei pe o perioadă de minimum 5
ani de la data efectuării ultimei plăţi;
 numărul de locuitori deserviţi de proiect/utilizatori direcţi (pentru grădiniţe, licee/şcoli
profesionale,
structuri tip „afterschool”, creşe);
 caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.);
 nominalizarea reprezentantului legal al comunei/ADI/ONG pentru relaţia cu AFIR în derularea
proiectului.
angajamentul de asigurare a cofinantarii, daca este cazul.
 se angajează să asigure funcționarea la parametri proiectați și întretinerea investitiei, pe o
perioadă de minim 5 ani, de la ultima tranșă de plata;
Modelul de hotarare este orientativ!
6.1. Certificat de înregistrare fiscală
6.2. Încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, definitivă si
irevocabilă/ Certificat de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor
şi
6.2.1. Actul de înfiinţare şi statutul ADI/ONG
Important! Din actul de înfiinţare şi statutului ADI trebuie să reiasă că obiectivele ADI includ şi
investiţiile specifice Măsurii 11, correspondent Măsura 7.2 „Investiţii în crearea şi modernizarea
infrastructurii de bază la scară mică”si Masura 7.6 „Investitii asociate cu protejarea patrimoniului
cultural.”
6.2.2 Actul Constititutiv, Certificatul de inregistrare a firmei, Hotararea Tribunalului de pe
langa ONRC, Certificat constatator extins emis de ONRC
7. Certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale restante și graficul de reeșalonare a
datoriilor către bugetul consolidat (daca este cazul).
8. Certificatul de cazier judiciar (daca este cazul).
9. Document emis de bancă/trezorerie care să conțină datele de iden - tificare ale
băncii/trezoreriei și ale contului aferent proiectului pentru care se solicită finanțare din PNDR
(denumirea, adresa băncii/ trezoreriei, codul IBAN al contului în care se derulează operațiunile cu
AFIR). (daca este cazul).
10.1 Notificare privind conformitatea proiectului cu condițiile de igiena şi sănatate public sau
10.2.Notificare că investiția nu face obiectul evaluarii condițiilor de igienă și sănătate publică,
dacă este cazul.
11. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant (va
cuprinde amplasamentul investiţiei, obiective, tip de investiţie, lista cheltuielilor eligibile, costuri şi stadiul
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proiectului, perioada derulării proiectului), pentru solicitanţii care au mai beneficiat de finanţare
nerambursabilă începând cu anul 2007 pentru aceleaşi tipuri de investiţii.
12. Extrasul din strategie, care confirmă dacă investiția este în corelare cu orice strategie de
dezvoltare națională / regional / județeană / locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții
precum și copia hotărârii de aprobare a strategiei.
13. Proiectul tehnic va respecta prevederile legale în vigoare privind conţinutului-cadru al
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.
14. Copie document de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului.
15. Dovada achitarii integrale a datoriei față de AFIR , inclusiv dobânzile și majorările de
întârziere, dacă este cazul
16. Situaţiile financiare pentru anii n, n-1 si n-2, unde n este anul anterior depunerii Cererii
de Finantare (bilanţ formular 10, cont de profit si pierderi formular 20 si formularele 30 si 40,
precedente anului depunerii proiectului înregistrate la Administrația Financiara, în car e rezultatul
operaţional (rezultatul de exploatare din bilanţ) sa nu fie negativ.
Sau
Situaţiile financiare (bilanţ formularul 10, cont de profit si pierderi formularul 20 si
formularele 30 si 40) prin care dovedesc ca nu au înregistrat venituri din exploatare.
Sau
Declaraţia de inactivitate înregistrata la Administraţia Financiara în cazul solicitanţilor
care nu au desfasurat activitate anterior depunerii proiectului.
17. Declaratie privind asigurarea cofinantarii (Anexa 4)
18.Alte documente justificative (se vor specifica de către solicitant, după caz):
Anexa_9 Declaratie de raportare catre GAL
Anexa_10 Model _declaratie pe propria raspundere
ATENŢIE! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanţare, termenul
de valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare.
B.Pentru proiectele de SERVICII:
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 .
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.);
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3.1 Documente care să ateste expertiza experților de a implementa activitățiile proiectului (cv -uri,
diplome, certificate, referințe, atestare ca formator emise conform legislației naționale în vigoare etc.);
3.2 Acordul scris al fiecărui expert pentru participarea la activitățile proiectului pe toată durata de
desfășurare 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 social 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.
5.4 Graficul de eșalonare a datoriilor, în cazul în care această eșalonare a fost acordată.
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 ca re îndeplinesc condițiile de calificare, verificabile
de către experții evaluatori;
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.
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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);
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 dat ei depunerii Cererii de Finanţare (
daca este cazul);
11.Hotărârea/Hotărârile Consiliului Local pentru implementarea proiectului cu referire la
următoarele puncte (obligatorii):
-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 cul), pentru implementarea proiectului cu referire la următoarele puncte
(obligatorii):
- necesitatea şi oportunitatea proiectului;
- nominalizarea şi delegarea reprezentantului legal al solicitantului pentru relaţia cu AFIR în
derularea proiectului;
- detalierea activităţilor sociale/culturale desfă șurate 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 c adrul proiectului;
15. Declaraţia de angajament privind sustenabilitatea proiectului, daca este cazul;
16.Alte documente justificative, după caz.
- Memoriu justificativ – Anexa 3
ATENŢIE! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanțare
ATENŢIE! Se va completa și atașa obligatoriu la depunerea proiectului
Anexa 4– Declaratia privind asigurarea cofinantarii
Anexa 5–Angajament privind utilizarea cofinantarii private
Anexa 9– Declaratie raportare catre GAL
Anexa 10 –Model declaratie pe propria raspundere a beneficiarului

8. Cerințe de eligibilitate
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A. Pentru proiectele de investiții și mixte
EG1 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili
DOCUMENTE
PREZENTATE
Fișa măsurii din SDL

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE
Se verifică dacă informaţiile menţionate în paragraful A2. B1.1 si
B1.2 al Cererii de finanţare corespund cu cele menţionate în
documente: numele solicitantului, statutul şi CIF/ CUI.

Documente comune: Certificat de
înregistrare fiscală, Punctul/ punctele Se verifică conformitatea informatiilor mentionate la punctul A2,
țare cu informațiile din
de lucru, după caz ale solicitantului, B1.1 si B1.2 din Cererea de finan
documentele
prezentate.
trebuie să fie situate în teritoriul
GAL, investiția realizându-se în
teritoriul GAL; Declarația pe proprie
răspundere a solicitantului privind
datoriile fiscale restante;
Documente de înființare specifice
categoriei de beneficiari:
În cazul ONG/ ADI: actul de
înfiinţare şi statutul, încheiere
privind înscrierea în registrul
asociaţiilor şi fundaţiilor, rămasă
definitivă/ Certificat de înregistrare
în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor,
actele doveditoare ale sediului
În cazul persoanelor juridice de
drept privat cu scop patrimonial:
Extrasul de informații de la registrul
comerțului emis la data cererii de
finanțare, Certificatul de înregistrare
fiscală
În cazul formelor asociative:
Hotărâre judecătorească privind
înregistrarea persoanei
juridice
pentru forme asociative constituite
conform Legii 1/2000;
Certificatul de înregistrare în
registrul comerțului/ Statutul
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asociației (formei asociative) în
cazul în care aceasta nu este
înregistrată la ONRC,
-Declaratia pe propria răspundere de
la secțiunea F a cererii de finanţare.
Documente specifice tipului de
proiect și categoriei de beneficiari

Dacă în urma verificării documentelor reiese că solicitantul se încadrează în categoria solicitanţilor
eligibili, expertul bifează căsuţa corespunzătoare solicitantului şi căsuţa DA.
În cazul în care solicitantul nu se încadrează în categoria solicitanţilor eligibili, expertul bifează căsuţa NU,
motivează poziţia lui în liniile prevăzute în acest scop larubrica Observaţii, iar Cererea de Finanţare va fi
declarată neeligibilă. Cu toate acestea, se
continuă evaluarea tuturor criteriilor de eligibilitate pentru ca la final, solicitantul să fie înştiinţat de toate
condiţiile neîndeplinite (dacă este cazul).
EG.2 Solicitantul trebuie să se angajeze că va asigura mentenanța investiției pe o perioadă de
minimum 5 ani de la data ultimei plaţi.

DOCUMENTE PREZENTATE

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE

Expertul verifică Hotărârile, cu referire la următoarele
Hotărârea Adunării Generale a ONG/ puncte (obligatorii):
document echivalent specific fiecărei  necesitatea, oportunitatea și potențialul economi c
categorii de solicitant.
al investiţiei;
Documente verificate

Actul/ Hotărârea organului de decizie al
persoanei juridice proprietare/ administrator
de păduri privind implementarea proiectului,



lucrările vor fi prevăzute în bugetul/ ele local/ e
sau proprii pentru perioada de realizare a
investiţiei;



angajamentul de a asigura mentenanța investitiei,
pe o perioadă de minimum 5 ani, de la data
ultimei plăți;



caracteristici tehnice ale investiției/investițiilor

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

propuse (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.);


nominalizarea şi delegarea reprezentantului legal
al solicitantului pentru relaţia cu AFIR în
derularea proiectului.

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că proiectul are Actul/ Hotărârea organului de
decizie sau Declarația pe propria răspundere a solicitantului privind asigurarea sustenabilității investiției,
cu punctele obligatorii menționate pentru realizarea investiţiei, expertul bifează căsuţa din coloana DA din
fişa de verificare. În caz contrar, expertul bifează căsuţa din coloana NU şi motivează poziţia lui în rubrica
„Observaţii” din fişa de evaluare generală a proiectului, criteriul de eligibilitate nefiind îndeplinit.
EG.3 Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată
DOCUMENTE PREZENTATE
Documente verificate
Declaratia pe propria raspundere, Buletinul
procedurilor de insolventa, alte documente
specifice dupa caz fiecarei categorii de
solicitanti.

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE


Se verifica sectiunea F din cererea de
finantare.

EG.4 Investiția se încadrează în cel puțin una dintre acțiunile eligibile din fișa măsurii din SDL?
DOCUMENTE PREZENTATE

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE

Fișa măsu rii din SDL
Studiul de Fezabilitate/ Documentatia de
Avizare a Lucrarilor de Intervenții/ Memoriu
Justificativ (doar în cazul achizițiilor simple și
dotărilor care nu presupun montaj) întocmite
conform legislaţiei în vigoare
Certificatul de Urbanism, după caz
În cazul proiectelor care vizează investiții
asupra obiectivelor de patrimoniu:
Certificat emis de către Institutul Național al

Proiecte de investiţii:
/reabilitarea/modernizarea
Construcția
tronsoanelor de infrastructura turistica;
- Trasarea pe GPS a unor rute / poteci pentru
alergare, mountain bike, turism ecvestru;
- Amenajare si întreținere rute/poteci tematice;
- Realizarea și implementarea unui sistem de
monitorizare cantitativ si calitativ a fluxului
vizitatorilor din destinația de ecoturism Țara Dornelor
printr-un sistem informatic specializat;
- Dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii
turistice montane din zona Dornelor, inclusiv trasee
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Patrimoniului (INP) sau de către Primării (pentru
obiectivele de patrimoniu neclasificate) pe raza
cărora sunt amplasate obiectivele, conform Legii
nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor
și
istorice,
republicată,
cu
modificările
completările ulterioare, care să confirme faptul că
obiectivul propus spre finanțare face parte din
patrimoniul cultural de interes local și că se poate
interveni asupra lui (documentația este adecvată)
Lista monumentelor istorice 2015, conform
Anexei nr.1 la Ordinul ministerului culturii și
cultelor nr. 2314/2004, cu modificările ulterioare,
astfel cum a fost modificată și completată prin
Ordinul ministerului culturii nr.2.828/2015. (doar
pentru obiectivele de patrimoniu din clasa/ grupa
B)

turistice ecvestre, puncte de campare si belvedere,
trasee turistice pedestre;
- Amenajarea și dotarea de centre de închiriat
echipamente sportive (biciclete, schiuri de tura);
- Amenajarea unor centre de turism ecvestru si
achiziționarea de materiale specifice activității de
turism ecvestru;
Proiecte de servicii:
- Elaborarea, tipărirea și diseminarea studiilor de
zona;
- Realizarea campaniilor de promovare privind
destinația ecoturistică Țara Dornelor;
- Dezvoltarea unei campanii de promovare a
destinatiei;

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că investiția se încadrează în cel puțin unul d in tipurile
de sprijin prevăzute prin sub-măsură, se va bifa caseta “DA” pentru verificare. În caz contrar, expertul
bifează casuţa din coloana NU şi motivează poziţia în rubrica „Observaţii”, criteriul de eligibilitate nefiind
îndeplinit.
Dacă verificarea documentului confirmă faptul că Proiectul se încadrează în priorităţile propuse prin
documentaţia de urbanism (PUG/PUZ/PUD/PATJ), adică este completat corect, expertul bifează căsuţa
din coloana DA din fişa de verificare. În caz contrar, expertul bifează căsuţa din coloana NU şi motivează
poziţia lui în rubrica „Observaţii”, criteriul de eligibilitate nefiind îndeplinit.
EG.5 Investiţia prevăzută prin proiect va fi realizată în spaţiul rural
DOCUMENTE PREZENTATE
Documente verificate

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE
Expertul verifică documentele.

- Studiu
de
fezabilitate/
Docmentatiile de avizare pentru lucrari
de investitii
- Inventarul bunurilor ce apartin
domeniului public al comunei, intocmit
conform legislatiei in vigoare privind
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proprietatea publica si regimul juridic al
acesteia, atestat prin Hotarare a
Guvernului si publicat in Monitorul
Oficial al Romaniei si in situatia in care,
in Inventarul bunurilor care alcatuiesc
domeniul public, investitiile care fac
obiectul proiectului, nu sunt incluse in
domeniul public sau sunt incluse intr-o
pozitie globala.
Sau
- Avizul administratorului terenului
apartinand domeniului public, altul
decat cel administrat de comuna
Sau
- Documente
doveditoare
ale
dreptului de proprietate/ drept de uz,
uzufruct, superficie,servitute, contract
de concesiune/ delegarea a administrarii
bunului imobil,valabil pentru o perioada
de cel putin 10 ani de la data depunerii
Cererii de finantare in cazul ONG.

EG.6 Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare naţională / regională /
județeană / locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiţii
DOCUMENTE PREZENTATE
Documente verificate
- Extrasul din strategie care confirma ca
investiția este în corelare cu orice strategie
de dezvoltare națională / regională/
/
locală,
corespunzătoare
județeană
domeniului de investiții
- Copia hotararii de aprobare a strategiei

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE
Expertul verifică
justificativ
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existența

documentului
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EG.7 Investiţia trebuie sa respecte Planul Urbanistic General
DOCUMENTE PREZENTATE
Documente verificate
Se va verifica daca investitia respecta toate
specificatiile din certificatul de urbanism
eliberat in temeiul reglementarilor
documentatiei de urbanism faza PUG.
In situatia in care investitia propusa prin
proiect nu se regaseste in PUG, solicitantul
va depune certificatul de urbanism eliberat in
temeiul reglementarilor documentatiei de
urbanism faza PUZ.

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE
Expertul verifică
justificativ

existența

documentului

EG. 8 Investiţia trebuie sa demonstreze necesitatea, oportunitatea şi potenţialul economic al
acesteia
DOCUMENTE PREZENTATE
Documente verificate

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE
Se verifica Documentele

Se va verifica Hotararea Generala a ONG
,studiu de fezabilitate/ memoriu justificativ,
inclusiv analiza cost- beneficiu

Criteriu de eligibilitate suplimentar stabilitat de GAL
EG. 9 Beneficiarul trebuie să aibă sediul/punct de lucru in teritoriul Bazinul Dornelor

DOCUMENTE PREZENTATE

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE
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Documente verificate
-

Se verifica Acte de organizare si functionare

Acte de organizare si functionare

B. Pentru proiectele de servicii
EG1 Proiectul de servicii se încadrează în cel puțin una dintre acțiunile eligibile din fișa măsurii din SDL?
DOCUMENTE PREZENTATE

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE

Fișa măsurii din SDL

Se verifică informatiile din Cererea de finantare, daca
activitatile prevazute prin proiect sunt eligibile prin
fisa masurii din SDL.

Cererea de finantare
Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că investiția se încadrează în cel puțin unul din tipurile de
sprijin prevăzute prin măsură, se va bifa caseta “DA” pentru verificare. În caz contrar, expertul bifează
casuţa din coloana NU şi motivează poziţia în rubrica „Observaţii”, proiectul fiind neeligibil.
EG2 Persoanele beneficiare ale serviciilor propuse prin proiect trebuie sa faca parte din grupul țintă și să
aibă domiciliul într-unul din UAT-urile din teritoriul GAL
DOCUMENTE PREZENTATE

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE

Cererea de finantare
Calendarul activităților

Se verifică dacă persoanele beneficiare ale serviciilor
propuse prin proiect sunt din comunele din teritoriul
GAL.

Anexa 2 a Cererii de finanțare
Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că solicitantul îndeplinește criter iul de eligibilitate, se va
bifa caseta “DA” pentru verificare. În caz contrar, expertul bifează casuţa din coloana NU şi motivează
poziţia în rubrica „Observaţii”, proiectul fiind neeligibil.
EG3 Solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate activități specifice domeniului
DOCUMENTE PREZENTATE

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE
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Cererea de finantare
Documente de înființare ale beneficiarului
Certificat constatator ORC
Fișa măsurii din SDL

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.

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate
activități specifice domeniului, se va bifa caseta “DA” pentru verificare. În caz contrar, expertul bifează
casuţa din coloana NU şi motivează poziţia în rubrica „Observaţii”, proiectul fiind neeligibil.
EG4 Solicitantul dispune de capacitate tehnică și financiară necesare derulării activităților specifice
DOCUMENTE PREZENTATE

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE
Se verifică dacă din Declarația pe propria răspundere
reiese că solicitantul se angajează să asigure
capacitatea tehnică și fina nciară.

Certificat/certificate care să ateste lipsa datoriilor
fiscale și sociale emise de Direcția Generală a Se verifică Certificatul/certificatele care să ateste lipsa
datoriilor fiscale și sociale emise de Direcția Generală
Finanțelor Publice
a Finanțelor Publice.
Anexa 2 a Cererii de finanțare
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.
Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că solicitantul îndeplinește criteriul de eligibilitate, se va
bifa caseta “DA” pentru verificare. În caz contrar, expertul bifează casuţa din coloana NU şi motivează
poziţia în rubrica „Observaţii”, proiectul fiind neeligibil.
EG5 Solicitantul trebuie să demonstreze oportunitatea și necesitatea proiectului
DOCUMENTE PREZENTATE

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE

Cererea de finanțare

Se verifică dacă serviciul propus este în concordanță
cu obiectivele măsurii din SDL, cu cerințele din

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

Ghidul solicitantului elaborat pentru măsura
respectivă și apelul de selecție publicate de GAL.
Se verifică dacă beneficiarul a indicat tipul de servicii/
acţiuni sprijinite prin proiect, a definit obiectivele și a
specificat perioada de referință.
Se verifică alocarea de resurse umane în baza
prevederilor Ghidului solicitantului elaborat de GAL
și apelului de selecție, corelat cu activitățile propuse
prin proiect.
Se verifică dacă din descrierea din Secțiunea A4 din
Cererea de finanțare reiese oportunitatea și necesitatea
proiectului, astfel:
Pentru activitățile propuse prin proiect este
justificată necesitatea și eficiența lor legate de
realizarea obiectivelor proiectului;
nr. de participanți: minimum 10 persoane,
respectiv maximum 28 persoane la activitățile de
formare a fost respectat;
nr. de participanți: minimum 20 persoane la
activitățile de informare a fost respectat;
durata minimă a activităților de formare/
informare a fost respectată (5 zile, respectiv 2 zile);
tematica propusă este în acord cu nevoile de
formare profesională, informare sau activități
demonstrative identificate în teritoriul GAL;
calificarea profesională a experților din proiect
corespunde tipului de activități propuse;
numărul de experți prevăzuți în proiect este
corelat cu gradul de complexitate al activităților;
alocarea de timp pentru activități este corelată
cu gradul de complexitate și cu alocarea de resurs e
umane;
activitățile proiectului sunt
rezultatele preconizate a se obține.

corelate

cu

În cazul proiectelor de servicii prin care se finanțează
planuri de dezvoltare/ studii/ monografii, expertul
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verifică dacă:
activitățile propuse prin proiect sunt corelate
cu realizarea obiectivelor proiectului;
alocarea de timp pentru activități este corelată
cu gradul de complexitate al activităților și cu
alocarea de resurse umane;
activitățile proiectului
rezultatele preconizate;

sunt

corelate

cu

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
valorificarea și promovarea studiilor/ monografiei
intră în atribuția instituției publice.
Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că solicitantul îndeplinește criteriul de eligibilitate, se va
bifa caseta “DA” pentru verificare. În caz contrar, expertul bifează casuţa din coloana NU şi motivează
poziţia în rubrica „Observaţii”, proiectul fiind neeligibil.
EG6 Solicitantul dispune de personal calificat, propriu sau cooptat în domeniu
DOCUMENTE PREZENTATE

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE

Cererea de finanțare

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, diplome,
certificate, referințe, atestare ca formator emisă
conform legislației în vigoare etc.). Cerința se verifică
în funcție de activitățile ce vor fi realizate conform
Cererii de finanțare.

9. Procedura de selectie aplicata de Comitetul de Selectie al GAL
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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 :
- 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
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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
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.
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 Verificare 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.
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Criteriile de selectie si metodologia pentru evaluarea acestora:
A. Pentru proiectele de investiţii şi mixte:
Criteriile de selecție sunt:
SE1 - Proiecte cu impact micro-regional (cel puțin doua comune)
Punctaj criteriu GHID
50 puncte

Documente de verificat
»Cerere de finantare
»Studiu de fezabilitate

Dacă criteriul este îndeplinit, expertul va înscrie 50 puncte în coloana Punctaj. În caz contrar,
expertul va înscrie 0 puncte.
SE 2 - Exploatarea resurselor de energie regenerabilă
Punctaj criteriu GHID
10 puncte

Documente de verificat
»Cerere de finantare
»Studiu de fezabilitate
Dacă criteriul este îndeplinit, expertul va înscrie 10 puncte în coloana Punctaj. În caz contrar,
expertul va înscrie 0 puncte
SE 3 - Crearea de noi locuri de muncă
Punctaj criteriu GHID
(Pentru fiecare loc de munca - 5 p)
Max 10 puncte

Documente de verificat
»Cerere de finantare
»Studiu de fezabilitate
Dacă criteriul este îndeplinit, expertul va înscrie 5 sau 10 puncte în coloana Punctaj. În caz
contrar, expertul va înscrie 0 puncte.
SE 4 - Proiectele propun o gama cat mai variata de investiții care sa integreze cele doua sectoare
turism montan și ecoturism de la nivel local
Punctaj criteriu GHID
30 puncte
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»Studiu de fezabilitate
Dacă criteriul este îndeplinit, expertul va înscrie 30 puncte în coloana Punctaj. În caz contrar,
expertul va înscrie 0 puncte.
B. Pentru proiectele de servicii:
Criteriile de selecție sunt:
SE 1- Proiecte cu impact micro-regional (cel puțin doua comune)
Punctaj criteriu GHID
Documente de verificat
»Cerere de finantare
90 puncte
Dacă criteriul este îndeplinit, expertul va înscrie 90 puncte în coloana Punctaj. În caz contrar,
expertul va înscrie 0 puncte.
SE 2 - Crearea de noi locuri de muncă
Punctaj criteriu GHID
Documente de verificat
(Pentru fiecare loc de munca - 5 p)
»Cerere de finantare
Max 10 puncte
Dacă criteriul este îndeplinit, expertul va înscrie 5 sau 10 puncte în coloana Punctaj. În caz
contrar, expertul va înscrie 0 puncte.
Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecție con form sistemului de
punctare. Selecția proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, până la
incidența alocării financiare aferente 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 ob ținut, 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,
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.
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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. Selec ția
proiectelor se va realiza de către Comitetul de Selec ție 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 desfașoar ă 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 ordonează 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
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 solicitant 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.
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Comitetul de selecție analizează lista proiectelor eligibile depuse, criteriile de departajare, verifică
punctajul fiecărui proiect și suma solicitată, ordonează proiectele în fu ncție 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 baza 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 membrii 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 reprezentant al
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, din cadrul Compartimentulu i 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 respectate 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), specificâ ndu-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 11/6B 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 disponibile atât în varianta electronică
(CD/DVD) cât și pe suport tipărit.
12.Informații suplimentare pot fi solicitate la următoarele date de contact: telefon /fax 0230576546, email: galbazinuldornelor@yahoo.com. sau la sediul ASOCIAȚIEI GRUPU L 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
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Secretar: Irina APETRII
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