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Nr. referință sesiune/cerere de proiecte: 
Sm19.2, M2/6A,6B/Sesiunea 1/2017 – 05.10.2017 – 03.11.2017 

 
Nr. 226/25.09.2017 

 
ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALĂ VALEA SIRETULUI DE JOS 

LANSEAZĂ APELUL DE SELECȚIE AL PROIECTELOR 
pentru măsura  

M2/6A,6B - Educarea, formarea și creșterea gradului de ocupare în microregiunea GAL Valea Siretului de Jos, în special minoritatea roma și 
alte grupuri vulnerabile 

 
Asociația „Grupul de Acțiune Locală Valea Siretului de Jos” anunță deschiderea Sesiunii nr.1/2017 pentru lansarea apelului de selecție aferent 
măsurii M2/6A,6B - Educarea, formarea și creșterea gradului de ocupare în microregiunea GAL Valea Siretului de Jos, în special minoritatea roma 
și alte grupuri vulnerabile, din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala GAL Valea Siretului de Jos.  
La întocmirea anunțului pentru deschiderea apelului de selecție au fost respectate prevederile Ghidului de implementare Sm 19.2 V02.  
 

1. Data lansării apelului de selecție: 05 octombrie 2017 
2. Data limită de depunere a proiectelor: 03 noiembrie 2017 
3. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: Proiectele se vor depune la sediul GAL Valea Siretului de Jos, situat în comuna 

Dumbraveni, județul Suceava, în incinta Sediului Primăriei Comunei Dumbraveni, etajul 1, Sala de sedinte, zilnic, in intervalul orar 09,00 
– 13,00. 

4. Fondurile disponibile alocate apelului de selecție: 50.000 €  
5. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect: 50.000€   

Rata sprijinului este de:  

- pentru operațiunile generatoare de venit: până la 90%;  

- pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică: până la 100%; 
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- pentru operațiunile negeneratoare de venit: până la 100%.  

6. Categoriile de beneficiari eligibili care pot aplica pe măsura M2/6A,6B sunt: UAT-uri (comune din teritoriul GAL Valea Siretului de Jos), 
ONG-uri, Fundații, ADI, Furnizori de formare profesională privați, Parteneriate, GAL (în situația în care, în urma lansării primului apel de 
selecție, nu se depun proiecte, atunci GAL-ul poate fi beneficiarul acestei măsuri, cu respectarea legislației specifice). 

7. Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să îl folosească solicitanții (editabil): este Anexa nr.1 la Ghidul solicitantului aferent 
M2/6A,6B, pentru acțiuni corespondente sub-măsurii 7.2 PNDR 2014-2020 și pentru proiecte de servicii este publicat pe site-ul 
www.galvaleasiretuluidejos.ro.  

8. Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului în conformitate cu cerințele fișei 
măsurii din SDL si ale Ghidului solicitantului elaborat de către GAL pentru M2/6A,6B:  

 
DOCUMENTE NECESARE LA DEPUNEREA CERERII DE FINANŢARE (NUMEROTATE CONFORM POZIŢIEI DIN CEREREA DE FINANŢARE) – 

PROIECTE DE INVESTITII 
1. Studiul de Fezabilitate / Memoriu justificativ/ Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii, întocmite conform legislaţiei în 
vigoare (HG nr. 907 /2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţi finanţate din fonduri publice).  
Pentru proiectele demarate din alte fonduri si nefinalizate, 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 deja 
realizate, componentele/acțiunile pentru care nu mai există finantare din alte surse, precum și devizele refăcute cu valorile rămase de 
finanțat.  
2. Certificat de Urbanism, valabil la data depunerii Cererii de Finanţare, eliberată în condiţiile Legii 50/1991, modificată, completată şi 
republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.  
Important! În Cererea de Finanţare trebuie specificat numele proiectului/investiţiei așa cum este menţionat în Certificatul de Urbanism. 
Important! HCL de modificare / completare a domeniului public sunt valabile numai ca anexe la inventarul atestat în condiţiile legii (prin 
Hotărâre a Guvernului). 
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. 
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3.1. Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei/oraşului, 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).  
Sau 
3.2 Avizul administratorului terenului aparținând domeniului public, altul decât cel administrat de primărie (dacă este cazul) 
3.3 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; 
4.1. Dovada depunerii la ANPM a memoriului tehnic pentru obţinerea documentaţiei 
4.2. Declarația pe propria răspundere că va obține documentaţia de la ANPM înainte de semnarea contractului de finanțare.  
5. Hotărârea Consiliului Local/Hotărârea Adunării Generale în cazul ONG pentru implementarea proiectului, cu referire la 
însuşirea/aprobarea de către Consiliul Local/ONG a următoarelor puncte (obligatorii):  
• necesitatea, oportunitatea și potenţialul economic al investiţiei;  
• lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a investiţiei în cazul obţinerii finanţării;  
• în cazul proiectelor care vizează infrastructura educațională (gradinițe)/socială, angajamentul că proiectul nu va fi generator de venit;  
• 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 „after-school”, creşe);  
• caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.);  
• agenţii economici deserviţi direct de investiţie (dacă este cazul, număr și denumire);  
• nominalizarea reprezentantului legal sau administratorului public al localității/ONG pentru relaţia cu AFIR în derularea proiectului.  
Angajamentul de asigurare a cofinantarii, daca este cazul. 
Important!  
Solicitanţii publici au obligaţia de excludere a oricărei contribuţii publice directe de la Bugetul de stat pentru investiţiile care urmează a se 
realiza, plăţile (pentru cheltuielile neeligibile etc.) urmând să fie efectuate numai din surse proprii sau atrase – a se vedea planul financiar. 
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 ONG 
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7. Document de la bancă/trezorerie cu datele de identificare ale băncii / trezoreriei şi ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, 
adresa băncii / trezoreriei, codul IBAN al contului în care se derulează operaţiunile cu AFIR). 
8. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde obiective, tip de investiţie, lista 
cheltuielilor eligibile, costuri şi stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), pentru solicitanţii care au mai beneficiat de finanţare 
nerambursabilă începând cu anul 2007 pentru aceleaşi tipuri de investiţii.  
9.1 Notificare privind conformitatea proiectului cu condițiile de igiena şi sănatate publică  
sau  
9.2.Notificare că investiția nu face obiectul evaluarii condițiilor de igienă și sănătate publică, dacă este cazul.  
10. Lista agenților economici deserviţi de proiect, care va conţine denumirea, adresa, activitatea desfăşurată, codul proiectului cu 
finanţare europeană și valoarea totală a investiţiei, pentru fiecare investiţie accesibilizată şi a institutiilor - sociale și de interes public 
deservite direct de proiect.  
11. Notificare, care să certifice conformitatea proiectului cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și că prin realizarea 
investiției în conformitate cu proiectul verificat de DSVSA județeană, construcția va fi în concordanță cu legislația în vigoare pentru 
domeniul sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor, dacă este cazul.  
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. Copie document de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului.  
14. Declaratie pe proprie raspundere pentru solicitantii inregistrati in registrul debitorilor AFIR atat pentru programul SAPARD cat si 
pentru FEADR ca achita integral datoria fata de AFIR, inclusiv dobanzile si majorarile de intarziere pana la semnarea contractului de 
finantare.  
15. Extras de cont care confirmă cofinanţarea investiţiei, dacă este cazul. 
16. Angajamentul solicitantului privind obținerea tuturor autorizațiilor și avizelor necesare desfășurării activității propuse prin proiect. 
17. Alte documente justificative (se vor specifica de către solicitant, după caz). 
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DOCUMENTE NECESARE LA DEPUNEREA CERERII DE FINANŢARE – PROIECTE DE SERVICII 
 
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.Proces verbal de predare-primire/recepție sau documente similare 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. Documentele trebuie să 

prezinte viza finanțatorului).  

3.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.)    

4.Documente constitutive/Documente care să ateste forma de organizare* – în funcție de tipul solicitantului (Statut juridic, Act 

Constitutiv, Cod Unic de Înregistrare, Cod de Înregistrare Fiscală, 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.Certificat/certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale și sociale emise de Direcția Generală a Finanțelor Publice   

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:  

 a) Organul fiscal competent din subordinea Direcțiilor Generale ale Finanțelor Publice, pentru obligațiile fiscale și sociale de plată către 

bugetul general consolidat al statului;  
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b) 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).  

Decizia de rambursare aprobată a sumelor negative solicitate la rambursare prin deconturile de TVA și/sau alte documente aprobate 

pentru soluționarea cererilor de restituire. Graficul de eșalonare a datoriilor, în cazul în care această eșalonare a fost acordată.   

6.Document de la bancă/trezorerie cu datele de identificare ale trezoreriei /băncii și ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, 

adresa trezoreriei/băncii, codul IBAN al contului în care se derulează operațiunile cu AFIR).   

7.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 care 

îndeplinesc condițiile de calificare, verificabile de către experții evaluatori.   

8.Documente care să demonstreze asigurarea cofinanțării de către beneficiar*:   

a) extras de cont bancar vizat şi datat de bancă cu cel mult cinci zile lucrătoare înainte de data depunerii cererii de finanţare, în cazul 

cofinanţării prin surse proprii (autofinanţare) sau prin certificate de depozit nominative şi dematerializate, cu o scadenţă mai mică sau 

egală cu trei luni faţă de data închiderii licitaţiei de proiecte;  

sau  
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b) extras de cont bancar vizat şi datat de bancă cu cel mult cinci zile lucrătoare înainte de data depunerii cererii de finanţare, în cazul 

existenței unor surse de cofinanţare de tipul: granturi, sponsorizări, donaţii, însoţit de un document care să ateste sursa respectivă, emis 

de organizaţia care a acordat-o;  

sau 

c) extras de cont bancar şi Formularul de achiziţie titluri de stat, emise şi vizate de bancă, în cazul cofinanţării prin titluri de stat cu o 

scadenţă mai mică sau egală de trei luni faţă de data închiderii licitaţiei de proiecte;  

Extrasul de cont va fi obligatoriu însoțit de Angajamentul responsabilului legal al proiectului că nu va utiliza în alte scopuri 50% din 

cofinanțarea privată. Extrasele de cont bancar trebuie eliberate de la bănci de pe teritoriul României.  

sau  

d) extrasul liniei de credit datat cu cel mult cinci zile lucrătoare faţă de data depunerii cererii de finanţare şi Contractul de credit vizat de 

bancă, în cazul cofinanţării prin linie de credit cu o valabilitate de un an faţă de data lansării licitaţiei de proiecte, deschis la o bancă;    

 *exceptând solicitanții care s-au angajat prin declarație pe proprie răspundere, la depunerea cererii de finanțare, că vor prezenta dovada 

cofinanțării private la data semnării contractului. Nu se depun în cazul finanțării publice de 100%.   

9.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.   

10.Copia actului de identitate a reprezentantului legal.  

11. Hotărârea Consiliului Local/Hotărârea Adunării Generale în cazul ONG pentru implementarea proiectului, cu referire la următoarele 

puncte:  

- necesitatea, oportunitatea investiţiei  
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- investiţia va fi prevăzută în bugetul local pentru perioada de derulare a proiectului  

- angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanţă a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi  

- numărul de persoane deservite de proiect;  

- nominalizarea reprezentantului legal al localităţii/ONG pentru relaţia cu AFIR şi GAL în derularea proiectului  

- angajamentul de asigurare a cofinanţării, dacă este cazul    

Modelul de hotarare a consiliului local (Anexa 5) este orientativ!   

Important!  Solicitanţii publici au obligaţia de excludere a oricărei contribuţii publice directe de la Bugetul de stat pentru investiţiile care 

urmează a se realiza, plăţile (pentru cheltuielile neeligibile etc.) urmând să fie efectuate numai din surse proprii sau atrase – a se vedea 

planul financiar.   

13. Extrasul din strategie care confirmă că investiția este în corelare cu orice strategie  de dezvoltare națională / regională/  județeană / 

locală, corespunzătoare domeniului de investiții si Copia hotărârii de aprobare a strategiei   

14. Program de promovare (care include planul de informare defalcat pe acțiuni, mijloace, perioade și activități de promovare cu rezultate 

scontate pentru proiectul depus)   

15.Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului că va notifica GAL-ul în toate etapele importante ale proiectului, respective va 

transmite: copie după contractul de finanţare şi toate actele adiţionale pe parcursul emiterii lor, dovada primirii fiecărei tranşe de plată, 

şi că va asigura accesul angajaţilor GAL la locul investiţiei sau desfăşurării activităţilor proiectului pe parcursul implementării şi a perioadei 

de monitorizare a proiectului, pentru realizarea de către aceştia a vizitelor de monitorizare.   

16. Acord de parteneriat cu actori relevanţi din teritoriu pentru implementarea activităţilor proiectului  

 17.Alte documente justificative, după caz                                       
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9. Cerințele de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv metodologia de verificare a acestora  

 

CONDIȚII DE ELIGIBILITATE M2/6A,6B 

EG 1. Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili 

Documente Verificate: 
-Fisa măsurii din SDL 
- Pentru  APL vor fi prezentate Hotărârea judecătorească de  validare a mandatului  primarului și Hotărârea de validare a consilului local.   
- Pentru ADI - Act de infiintare si Statutul,  Incheiere privind înscrierea în Registrul  asociaţiilor şi fundaţiilor, rămasă definitivă/ Certificat de 
înregistrare în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor   
- Documentele care atestă înființarea și funcționarea ONG (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).  
- Certificat de inregistrare fiscal 
Pentru entitati private:  

- Certificat de inregistrare ONRC  
- Certificat constator extins ONRC (din care sa rezulte: sediul social/punct de lucru pe teritoriul GAL, codul CAEN autorizat pentru formare 

profesionala etc) 

EG 2. Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată 

Documente Verificate 
Declarația pe propria răspundere F, alte documente specifice, după caz, fiecărei categorii de solicitanți 

EG 3. Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă de minim 5 ani, de la ultima plată 

Documente Verificate 
- Hotărârea/Hotărârile Consiliului Local 
- Hotărârea Adunării Generale specifice fiecărei categorii de solicitanți (ONG, Unitate de cult, fundatie), pentru implementarea 

proiectului cu referire la următoarele puncte (obligatorii):    

• necesitatea şi oportunitatea investiţiei;  

• lucrările vor fi prevăzute în bugetul solicitantului - pentru perioada de realizare a investiţiei, în cazul în care se obţine finanţarea;   
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• angajamentul că  proiectul nu va fi generator de venit;   

• angajamentul de a suporta cheltuielile de întreţinere/mentenanță a investiţiei pe o perioadă  de minimum 5 ani de la data efectuării 
ultimei plăți;    

• caracteristici tehnice ale investiției/investițiilor propuse (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.);  

• nominalizarea  şi delegarea reprezentantului legal al solicitantului pentru relaţia cu AFIR în derularea proiectului 
- declaratie privind asigurarea sustenabilitatii proiectului 

ATENTIE!!! 
NU este cazul pentru proiectele de servicii (formare profesionala, consiliere etc)! 

EG 4. Investiția sa se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură 

Documente Verificate: 

• Anexa 1- CF 

• Doc l. Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții/ Memoriu Justificativ 

• Fisa măsurii din SDL 
Acțiuni eligibile conform fișei Măsurii 2/6A,6B – componenta investitii: 
1. Investitii corporale si necorporale in patrimoniul cultural  
2. Dotarea unitatilor scolare (materiale didactice, mobilier etc) care au copii din categoria grupurilor vulnerabile, inclusiv minoritati locale (in 
special minoritate roma) 
3. Infiintarea, modernizarea si amenajarea spatiilor de joaca si a terenurilor de sport in comunitatile care au populatie din categoria grupurilor 
vulnerabile, in special minoritati locale (minoritate roma) 
4. Facilitarea accesului la școală – în cazul în care distanța parcursă de copii este o problemă, atunci se va asigura transportul, prin achizitionarea 
de microbuz scolar 
Acțiuni eligibile conform fișei Măsurii 2/6A,6B – componenta servicii: 
1. Actiuni de formare profesionala si de dobandire de competente, activitati demonstrative si actiuni de informare - pot include: cursuri de 

formare, ateliere de lucru si indrumare profesionala. 

2. Activități educative: achiziționarea de echipamente; achiziționare de rechizite; programe speciale  (conform unei analize de nevoi locale); 

transporturi ocazionale în vederea realizării programelor speciale (vizite, excursii, etc.) 
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3. Actiuni de constientizare privind mediul inconjurator 

4. Acțiuni specifice în domeniul combaterii discriminării si reducerea fenomeniului de segregare: 

 organizarea de cursuri de educație alternativă (ex. sport, muzică, artă, activități de auto-cunoaștere și de cunoașterea celuilalt etc) în 

care participă membrii din comunitatea segregată și din comunitatea majoritară 

 organizarea periodică de activități comune între copii, tineri, părinți din comunitatea segregată și din comunitatea majoritară 

 activități de cunoaștere a membrilor grupului segregat – de ex. istoria romilor, obiceiuri locale etc 

 centrele (sau activitățile) de tip școală după școală care să asigure participarea copiilor din comunitatea segregată și din comunitatea 

nesegregată.  

 organizarea de sesiuni de instruire si mediere in vederea ocuparii unui loc de munca  

 activități/ campanii de informare referitoare la o viață sănătoasă la care să participe atât membrii comunității segregate, cât și membrii 

comunității majoritare. 

5. Cheltuieli specifice conform bugetului indicativ din Cererea de Finanţare pentru proiectele de servicii (Capitolele I si II) 
 

EG 5. Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltară locală și/sau județeană aprobată 

Documente Verificate 
- Doc 14. Extrasul din strategie care confirmă ca investiția este în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională / regională/ județeană / 
locală, corespunzătoare domeniului de investiții  
- Copia hotararii de aprobare a strategiei 

EG 6. Investiția să se realizeze în teritoriul GAL și să deservească cel putin un UAT din teritoriu 

Documente verificate 
Anexa 1 – Cererea de finantare 
Doc. 1 Studiul de fezabilitate/DALI/MJ 

EG 7. Solicitantul prezinta toate avizele si autorizatiile necesare investitiei 

Documente Verificate pentru proiectele de servicii: 
Anexa 1- Cererea de finantare 
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Autorizatii specifice formarii profesionale a adultilor 
Precontracte/protocoale de colaborare pentru asigurarea spatiilor necesare derularii activitatilor de formare/informare etc. 
Documente Verificate pentru proiectele de investitii: 
Fisa masurii M2 din SDL 
Anexa 1 - CF 
Doc 1. Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare penfru Lucrări de Intervenții/MJ 
Se vor depune si  documentele pentru  terenurile si clădirile pe/în care sunt/vor fi realizate  investițiile:  

Pentru investițiile care prevăd lucrări de construcții/montaj/dotari:  

- document din care să reiasă dreptul asupra construcţiei şi/sau terenului care conferă solicitantului dreptul de a obţine, potrivit legii, 

din partea autorităţii competente, autorizaţia de construire:  

- dreptul real principal: drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute (dobândit prin: contract de vânzare-cumpărare, de 

schimb, de donaţie, certificat de moştenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească)/ contract de concesiune;  

sau  

- drept de creanţă dobândit prin: contract de cesiune, comodat, locaţiune. Emiterea autorizaţiei de construire în baza unui contract de 

comodat/locaţiune se poate face numai pentru construcţii cu caracter provizoriu şi acordul expres al proprietarului de drept.  

În cazul proiectelor de investiţii care prevăd modernizarea se va demonstra că la momentul depunerii Cererii de finanţare solicitantul deţine 

autorizaţiile de funcţionare pentru punctul de lucru în care se va implementa proiectul FEADR, prin documentele justificative emise de 

instituţiile avizatoare (de ex: Autorizație generală/ autorizaţie de mediu, Nota de constatare, etc). 

CONDITII DE ELIGIBILITATE SUPLIMENTARE SPECIFICE PROIECTELOR DE SERVICII 
 

EG 8. Solicitantul trebuie să dispună de capacitate tehnică și financiară necesare derulării activităților specifice  

Documente Verificate  

➢ Doc 1 – Raport asupra utilizării altor programe  

➢ Doc 2 - Procese verbale  

➢ Doc 3 – CV-uri echipă de proiect  

➢ Doc 5 – Certificate de atestare fiscală 
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➢ Doc 6 – Documente financiar-contabile pe ultimul an 

EG 9. În  Cererea de finanțare solicitantul trebuie să demonstreze prin activitățile propuse și cerințele formulate pentru resursele umane 

alocate acestora, oportunitatea și necesitatea proiectului  

Documente Verificate  

➢ Anexa 1 – Cererea de finanţare  

➢ Graficul de implementare 

EG 10. Solicitantul să dispună de personal calificat, propriu sau cooptat în domeniu  

Documente Verificate  

➢ Doc 3 - CV-uri echipă de proiect             

EG 11. Persoanele beneficiare ale activităţilor de informare, transfer de cunoştinţe/schimburi de experienţă şi de bune practici trebuie să 

facă parte din grupul ţintă şi să fie din teritoriul GAL 

Documente Verificate  

➢ Anexa 1 – Cererea de finanţare  

EG 12. Activităţile de transfer de cunoştinţe şi schimburi de experienţă şi bune practici pot avea loc şi în afara teritoriului GAL 

Documente verificate 
➢ Anexa 1 – Cererea de finanţare  

 
10. Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL  

GAL VALEA SIRETULUI DE JOS are obligația de a realiza selecția proiectelor aferente tuturor măsurilor propuse în SDL selectată de către 

DGDR AM PNDR. Selecția proiectelor aferente măsurilor din SDL se va realiza de către GAL, pe baza unei evaluări documentate care va 

demonstra temeinicia şi imparţialitatea deciziei privind selecția proiectelor, aplicând criteriile de selecție în conformitate cu prevederile 

fișelor măsurilor din SDL, adecvate specificului local, prin intermediul Comitetului de Selecție, alcătuit din membri ai parteneriatului local. 

Pentru asigurarea principiilor de transparență a procesului de selecție, GAL are obligația de a respecta condițiile minime obligatorii de 

publicitate.  
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Punctajele acordate fiecărui criteriu de selecție, punctajul minim pentru selectarea unui proiect și metodologia de punctare sunt stabilite 

de către GAL, conform importanței lor, permițând ierarhizarea cererilor de finanțare și derularea corespunzătoare a activității de 

evaluare/selectare și sunt menționate în ghidul solicitantului aferent fiecărei măsuri din SDL.  

Selecția proiectelor în cadrul GAL va fi realizată de către Comitetul de Selectie (CS) stabilit de organele de decizie - AGA / CD. Este format 

din 7 membri titulari și 7 membri supleanți.  

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 Compartimentului de Dezvoltare Rurală de la 

nivel regional aflat în subordinea MADR.  

Rezultatele procesului de selecție se consemnează în Raportul de selecție. 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%. De asemenea, Raportul de selecție va 

prezenta semnătura reprezentantului CDRJ, care supervizează procesul de selecție. Avizarea Raportului de selecție de către 

reprezentantul CDRJ reprezintă garanția faptului că procedura de selecție a proiectelor s-a desfășurat corespunzător și s-au respectat 

principiile de selecție din fișa măsurii din SDL, precum și condițiile de transparență care trebuiau asigurate de către GAL. Raportul 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.  
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11. Criteriile de selecție cu punctajele aferente, punctajul minim pentru selectarea unui proiect și criteriile de departajare ale proiectelor 
cu același punctaj, inclusiv metodologia de verificare a acestora.  
 
Nr. 

crt 

Criteriu de selectie Punctaj Punctaj GAL 

CS 

1 

Numărul de locuri de munca create Maxim 10 puncte  

Creare un loc de munca  5   

Creare doua sau mai multe locuri de munca 10  

Doc. Verificate 

Anexa 1 – Cererea de finantare, Doc. 1 – SF/DALI/MJ si Indicatorii de monitorizare 

Punctajul se acorda in functie de nr. de locuri de munca create prin proiect 

CS 

2 

Proiectele propun activitati de formare profesionala si de dobandire de competente din 
domenii cat mai variate 

Maxim 70 puncte  

Proiectele propun activitati de formare profesionala: cursuri de 
calificare/perfectionare/initiere in cel putin un domeniu de activitate 

20  

Proiecte care propun activitati de informare/consiliere - mediere (profesionala, 
educationala, vocationala etc)  

20  

Proiecte care propun activitati educative si actiuni specifice in domeniul combaterii 
discriminării si reducerea fenomenului de segregare 

20  

Proiecte care propun activitati de constientizare privind mediul inconjurator 10  

Doc. Verificate 

Anexa 1 – Cererea de finantare, Doc. 1 – SF/DALI/MJ 

Punctajul se acorda pentru fiecare tip de activitate propus prin proiect 

CS 

3 

Sunt prioritizati in cadrul fermierilor cei care au beneficiat la finantare prin masura 

M4/2A,3A,6A si prin masura M3/6C 

2  

Doc. Verificate 

Registrul cererilor de finantare GAL 
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Punctajul se acorda daca la activitati participa fermieri beneficiari ai M4 si M3 

CS 

4 

Ca beneficiari directi in vederea formarii profesionale sunt proritizate entitati private: 

Furnizori de formare profesionala care au beneficitat de finantare prin masura M7/5A, 6A 

2  

Doc. Verificate 

Registrul cererilor de finantare GAL 

Punctajul se acorda furnizorilor fpc beneficiari ai M7. 

CS 

5 

Din cadrul beneficiari indirecti: grupuri vulnerabile, sunt prioritizate persoanele care au 

beneficiat la finantare prin masura M1/6B 

2  

Doc. Verificate 

Registrul cererilor de finantare GAL 

Punctajul se acorda daca in proiect a fost prevazut grup tinta din categoria persoanelor care au beneficiat de servicii prin M1 

CS 

6 

Proiectele propun solutii inovative pentru atingerea obiectivelor stabilite prin SDL 4  

Doc. Verificate 

Anexa 1 – Cererea de finantare, Doc. 1 – SF/DALI/MJ 

Punctajul se acorda daca solicitantul propune masuri inovative pentru atingerea obiectivelor proiectului si ale SDL 

CS 

7 

Solicitantul va justifica utilitatea proiectului pentru mai multe UAT de pe teritoriul GAL Maxim 10  

Activitatile/investitia proiectului deservesc/deserveste 2 UAT 5  

Activitatile/investitia proiectului deservesc/deserveste 3 UAT 10  

Doc. Verificate 

Anexa 1 – Cererea de finantare, Doc. 1 – SF/DALI/MJ 

Punctajul se acorda in functie de nr. de UAT-uri deserrvite prin proiect 

TOTAL 100 puncte  

 
Pentru această măsură, punctajul minim este de 30 de puncte și reprezintă pragul sub care niciun proiect nu poate intra la finanțare 

nerambursabilă.  
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Prin proiectele de investitii/dotare/creare de serviciu social permanent se va crea obligatoriu cel puțin un loc de muncă cu normă 

întreagă. Neîndeplinirea acestui criteriu va conduce la neconformitatea proiectului. 

Procedura de selecţie a GAL, care vine în completarea ghidurilor specifice, respectă următoarele aspecte: 

- Promovarea egalităţii dintre bărbaţi şi femei şi a integrării de gen, cât şi prevenirea oricărei dicriminări pe criterii de sex, origine rasială 

sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală 

- Stabilirea unor  criterii obiective în ceea ce priveşte selectarea operaţiunilor, care să evite conflictele de interese, care garantează că cel 

puţin 50% din voturile privind deciziile de selecţie sunt exprimate de parteneri care nu au statutul de autorităţi publice şi permite selecţia 

prin procedură scrisă. 

Criterii de departajare 

Pentru proiectele care vor avea acelaşi punctaj departajarea se va face în funcţie de următoarele criterii: 

1. În vederea deservirii a cât mai multor potențiali beneficiari și a finanțării a cât mai multor proiecte, se va acorda prioritate proiectelor cu 
valoarea mai mică.  

2. Al doilea criteriu de departajare va fi numărul de beneficiari. Se va acorda prioritate proiectelor care implica un numar cat mai mare de 
persoane in cadrul activitatilor propuse.  

3. Al treilea criteriu de departajare va fi stabilirea de parteneriate, in care sa fie inclusa si o unitate de invatamant  

4. Al patrulea criteriu de departajare va fi numărul de activități de formare profesională și de dobândire de competențe din domenii cât mai 
variate  

Proiectele al căror punctaj va scădea în urma evaluării GAL-ului sub pragul de calitate minim vor fi declarate neconforme și nu vor intra în 

etapa de selecție. 

12. Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea solicitanților, publicarea Raportului de Selecție);  
În termen de 2 (două) zile de la emiterea formularului GE 1.1 „Fișa de verificare a conformitatii proiectului” GAL va notifica solicitanții 

privind rezultatele verificării conformității cererilor de finanțare.  

Solicitanţii ale căror cereri de finanţare au fost declarate eligibile/neeligibile vor fi notificaţi de către GAL privind rezultatul verificării 

cererilor de finanțare, în termen de 2 (două) zile de la întocmirea Raportului de evaluare de către GAL. În acest scop, expertul GAL va 
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completa Formularul GE 7.4 și îl va înainta spre semnare către managerul GAL. Notificarea se atașează la dosarul administrativ al cererii 

de finanțare si va fi comunicata solicitantului, prin fax/poștă/e-mail cu confirmare de primire.  

În termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la verificarea raportului de selecție parțială aprobat sau primirii raportului de selecție parțială 

rectificat, GAL va notifica solicitanții privind rezultatele procesului de selecție.  

Solicitanţii care au depus contestații vor fi notificați în termen de 2 (două) zile de la aprobarea Raportului de contestație. Notificarea va 

fi transmisă prin fax/poștă/e-mail solicitantului formularul GE 7.2 – Notificarea solicitantului privind contestația depusă și o copie a 

Raportului de contestații.   

În termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la verificarea raportului de selecție GAL va notifica solicitanții privind rezultatele procesului de 

selecție (GE 7.4), cu excepția solicitanților care au fost deja notificați ca urmare a aprobării raportului de selecție parțială.  

În termen de 5 zile lucrătoare de la data postării pe site-ul GAL a Raportului de contestaţii (dacă e cazul), Comitetul de Selecție întocmește 

Raportul de selecție final, în baza Raportului de evaluare revizuit/corectat cu rezultatele din Raportul de contestații.  

Selecţia proiectelor pentru măsurile cărora li se aplică procedura de selecţie se realizează în euro.  

13. Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate;  
GAL Valea Siretului de Jos   

Program: luni-vineri în intervalul orar 09:00- 13:00  

Adresă sediu: Comuna Dumbraveni, sediul Primariei etj.1, judet Suceava   

Tel/fax: 0751.10.30.20   

Email: galvaleasiretuluidejos@gmail.com   

Web: www.galvaleasiretuluidejos.ro  

 
14. Alte informații pe care GAL le consideră relevante   

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii M2/6A,6B sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL Valea Siretului 
de Jos  și în documentele anexate, postate pe site-ul www.galvaleasiretuluidejos.ro, la secțiunile Ghiduri→Finale. Gal Valea Siretului de 
Jos pune la disponibilitatea solicitanților versiunea pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii M2/6A,6B, lansate în cadrul 
acestui apel de selecție.  
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