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minimum 5 a i de la data efe tuării ulti ei plăţi; • u ărul de lo uitori deserviţi de proie t /utilizatori dire ti • 
ara teristi i teh i e lu gi i, arii, volu e, apa ităţi et . ; • age ţii e o o i i deserviţi dire t de proie ti vestiţie 
da ă este azul, u ăr și de u ire ; • o i alizarea repreze ta tului legal al o u ei/ADI/ONG pe tru relaţia u 

AFIR î  derularea proie tului. • a gaja e tul de asigurare a ofi a tarii, da a este azul. 7.1 Certificatul de 

î registrare fis ală 7.2 Î heiere privi d î s rierea î  Registrul Aso iațiilor și Fu dațiilor, ră asă defi itivă / Certifi at 
de î registrare î  Registrul Aso iațiilor și Fu dațiilor 7.2.1 A tul de î fii ţare şi statutul ADI/ONG 8. Certifi ate are să 
ateste lipsa datoriilor fis ale resta te și grafi ul de reeșalo are a datoriilor ătre ugetul o solidat da a este azul .  
9. Certificatul de cazier judiciar 10. Do u e t e is de a ă/trezorerie are să o ți ă datele de ide - tificare ale 

ă ii/trezoreriei și ale o tului afere t proie tului pe tru are se soli ită fi a țare di  PNDR de u irea, adresa 
ă ii/ trezoreriei, odul IBAN al o tului î  are se derulează operațiu ile u AFIR . 11.1 Notificare privind 

o for itatea proie tului u o diţiile de igie ă şisă ătate pu li ă sau 11.2 Notifi are ă i vestiţia u fa e o ie tul 
evaluării o diţiilor de igie ă şi să ătate pu li ă, da ă este azul. 12. Lista age tilor e o o i i deserviţi de proie t, 
are va o ţi e de u irea, adresa, a tivitatea desfăşurată, odul proie tului u fi a țare europea ă și valoarea 

totală a i vestiției, pe tru fie are i vestiție a esi ilizată şi a i stitutiilor de so iale și de i teres pu li  deservite 
direct de proiect. 13. Raport asupra utilizării progra elor de fi a ţare era ursa ilă î to it de soli ita t va 
cuprinde obiective, tip de i vestiție, lista heltuielilor eligi ile, osturile și stadiul proie tului, perioada derulării 
o tra tului , pe tru soli ita tii are au ai e efi iat de fi a țare era ursa ilă î epâ d u a ul , pe tru 

a eleași tipuri de i vestiții. 14.1. Autorizaţia de fu ţio are pe tru i frastru tura de apă uzată î  azul proie telor 
are vizează î fii tarea, exti derea sau oder izarea i frastru turii de apă: sau 14.2 Autorizatia de functionare a 

i frastru turii existe te de apa/apa uzata î  azul exti derii i frastru turii apă /apă uzată. 14.3 Progra ul de ăsuri 
dispus de autoritățile o pete te î  do e iul gospodăririi apelor, să ătate pu li ă, ediu î  vederea î depli irii 

or elor de alitate sta ilite de legislația î  vigoare privi d alitatea apei/ apei epurate î  azul î  are autorizaţia de 
exploatare este suspe dată. sau 14.4 Pro esul ver al de re epţie la ter i area lu rărilor si Do u e tele are atestă 
ă e efi iarul a soli itat orga elor o pete te î  do e iu e iterea autorizaţiilor de fu ţio are da a este azul   

15. Notifi are, are sa ertifi e o for itatea proie tului u legislatia î  vigoare pe tru do e iul sa itar veteri ar și 
a pri  realizarea i vestiției î  o for itate u proie tul verifi at de DSVSA județea ă, o stru ția va fi î  
o orda ță u legislația î  vigoare pe tru do e iul sa itar veteri ar și pe tru sigura ța ali e telor, da ă este 

cazul. 16. Extrasul di  strategie, are o fir a da a i vestiția este î  orelare uori e strategie de dezvoltare 
ațio ală / regio al / județea ă / lo ală apro ată, orespu zătoare do e iului de i vestiții pre u  și opia hotărârii 

de apro are a strategiei. Aviz de o for itate a proie tului u o ie tivele Strategiei I tegrate de Dezvoltare Dura ilă 
pe tru Delta Du ării e is de Aso iația Dezvoltare I ter o u itară Delta Du ării. . Proie tul teh i  va respe ta 
prevederile legale î  vigoare privi d o ţi utului- adru al do u e taţiei teh i o-e o o i e afere te i vestiţiilor 
pu li e, pre u  şi a stru turii şi etodologiei de ela orare a devizului ge eral pe tru o ie tive de i vestiţii şi lu rări 
de i terve ţii. 18. Copia Documentului de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului. 19. Dovada achitarii 

i tegrale a datoriei față de AFIR, i lusiv do â zile și ajorările de î târziere, da ă este azul 20. Alte documente 

justificative (Se vor specifica dupa caz) 20.1. Anexa7. Adresa de Inaintare_M4_GDPR 20.2. Anexa6. 

Declaratie_cofinantare_Monitorizare_Raportare 20.3. Anexa17.Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter 

personal GDPR 20.4. Pentru ADI/ONG: Certificat de Grefa pentru Asociatii si Fundatii 20.5. Pentru Proprietarii de 

terenuri agricole sau forestiere, acte de proprietate, documente de identificare personala.20.6. Anexa 1_B. pentru 

proiecte care include componenta de servicii . 

 

Documentele justificative anexate Cererii de finanţare trebuie să fie valabile la data depunerii acestora, în 
conformitate cu legislaţia naţională în vigoare. 

 Documente justificative în vederea punctării criteriilor de selecție pentru: 

Suprafața deservită: CF, SF, Memoriu Justificativ; 

Valoarea de utilitate publică a zonei Natura 2000 sau zonă cu înaltă valoare naturală propusă prin proiecte: 

CF, SF, Memoriu Justificativ; Numar Sit-uri incluse: CF, SF, Memoriu Justificativ; 

Numar UAT uri incluse: CF, SF, Memoriu Justificativ; 

 
1. Criterii de selecție: 

Criterii LEADER: Nu este cazul   

Criterii spe ifi e ăsurii: Suprafața deservită;.Valoarea de utilitate pu li ă a zo ei Natura  sau zo ă u 
î altă valoare aturală propusă pri  proie te; Nu ar Sit-uri incluse; Numar UAT uri incluse.  

Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie sa le indeplineasca solicitantul, inclusiv metodologia 
de verificare a acestora se gasesc in Ghidul Solicitantului elaborat de catre GALMMV, publicat la 
www.galmmv.ro ,Masura 4/4A. 

Anexa 11 Fișa de eligibilitate: http://galmmv.ro/finale-m44a/   

A. Verificarea eligibilitatii solicitantului  
 

A. Verificarea eligibilității solicitantului 

http://www.galmmv.ro/
http://galmmv.ro/finale-m44a/
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1. Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR? 

2. Solicitantul se regăseşte în Bazele de date privind dubla finanţare? 

3. Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele asumate în Declaraţia pe proprie răspundere, secțiunea (F) din 
CF? 

4. Solicitantul este în insolvență sau incapacitate de plată? 

Secțiune aplicabilă doar beneficiarilor care se încadrează în categoria întreprinderilor (așa cum sunt 
definite în Ordinul nr. 107/24.04.2017 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru 
implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală“)  

5. Solicitantul se încadrează în categoria întreprinderilor aflate în dificultate, așa cum acestea sunt definite în 
Regulamentul (UE) nr. 702/ 2014? 

6. Solicitantul respectă regula  privind cumulul ajutoarelor de minimis? 

B.Verificarea condițiilor de eligibilitate ale proiectului 
EG1 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili  
EG2 Investiția se încadrează în cel puțin una dintre acțiunile eligibile din fișa măsurii din SDL? 
EG3 Solicitantul trebuie să se angajeze că va asigura mentenanța investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de 
la data ultimei plăţi 
EG4 Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al acesteia  
EG5 Solicitantul investiţiilor trebuie să facă dovada proprietății terenului/ administrării în cazul domeniului 
public al statului 

Secțiuni specifice 

EG6 Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General în vigoare  (doar pentru proiectele care prevăd 
investiții pentru care se prezintă certificatul de urbanism) 

 

EG7 Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă aceasta poate avea 
efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare, menționată în cap. 8.1 din PNDR 2014-

2020. (doar pe tru proie tele are prevăd i vestiții î  i frastru tura agri olă, silvi ă și de irigații  

 
Verificarea criteriilor de eligibilitate suplimentare stabilite de către GAL 
 

EG . Proie tul tre uie să se î adreze î  el puți  u ul di tre tipurile de a tivități spriji ite pri  ăsură; 
Studii/analize de impact – î  azul i vestițiilor;  
EG9 .Corelarea a tivităților u o ie tivele pla ului de a age e t  
EG10. Solicitantul trebuie să se î adreze î  ategoria e efi iarilor eligi ili e tio ați î  fișa ăsurii di  SDL  
EG .Î adrarea zo ei vizate i  lista ariilor protejate Natura  sau zo e u valoare aturală ridi ată di  
UAT-uri conform tabelului1. Sau tabel 2. De la Fisa Masurii  

 
C. Verificarea bugetului indicativ 

1 Informaţiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din cererea de finanţare sunt corecte şi sunt în conformitate 
cu devizul general şi devizele pe obiect precizate în Studiul de Fezabilitate/ Documentația de Avizare a 

Lucrărilor de Intervenții/ Memoriul Justificativ? 

Da cu diferenţe* 

 * Se completează în cazul în care expertul constată diferenţe faţă de bugetul prezentat de  solicitant în cererea 
de finanţare față de bugetule anexate proiectelor. 

2. Verificarea corectitudinii ratei de schimb. Rata de conversie între Euro şi moneda naţională pentru România 
este cea publicată de Banca Central Europeană pe Internet la adresa : http://www.ecb.int/index.html (se 

anexează pagina conţinând cursul BCE din data întocmirii  Studiului de fezabilitate/ Documentația de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenții): 

3. Sunt investiţiile eligibile în conformitate cu specificațiile submăsurii? 

4. Costurile generale ale proiectului, (acele costuri necesare pentru pregătirea şi implementarea proiectului, 
constând în cheltuieli pentru consultanţă, proiectare, monitorizare şi management, inclusiv onorariile pentru 
consiliere privind durabilitatea economică şi de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, precum şi cele 
privind obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională), 

http://www.ecb.int/index.html
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direct legate de realizarea investiției, nu depăşesc 10% din costul total eligibil al proiectului, respectiv 5% pentru 

acele proiecte care nu includ construcţii? 

Da cu diferente* 

5. Cheltuielile diverse şi neprevăzute (Cap. 5.3) din Bugetul indicativ sunt încadrate în rubrica neeligibil ? 

6. TVA-ul este corect încadrat în coloana cheltuielilor neeligibile/eligibile?. 

D. Verificarea rezonabilităţii preţurilor  

1 Categoria de bunuri se regăseşte în Baza de Date? 

2 Dacă la pct. 4.1 răspunsul este ”DA”, sunt ataşate extrasele tipărite din baza de date? 

3 Dacă la pct. 4.1. răspunsul este ”DA”, preţurile utilizate pentru bunuri se încadrează în maximul prevăzut în 
Baza de Date? 

4 Pentru lucrări, există în Studiul de Fezabilitate/ Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții declaraţia 
proiectantului semnată şi ştampilată privind sursa de preţuri? 

5 La fundamentarea costului investiţiei de bază s-a ţinut cont de standardul de cost stabilit prin HG nr.363/2010, cu 

modificările și completările ulterioare , sau Ordinului Ministerului Culturii și Cultelor nr. 2.260/22.06.2006 privind 
precizarea indicatoarelor de norme de deviz pentru ofertare și decontarea situațiilor de lucrări de consolidare și 
restaurare-conservare a monumentelor istorice? 

E. Verificarea Planului Financiar  

1 Planul financiar este corect completat şi respectă gradul de intervenţie publică stabilit de GAL prin fișa măsurii 
din SDL, fără a depăși: 
• pentru operațiunile generatoare de venit: 90% 

• pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică –100% 

• pentru operațiunile negeneratoare de venit: 100% 

2 Proiectul se încadrează în plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil stabilit de GAL prin fișa măsurii 
din SDL, fără a depăși valoarea maximă eligibilă nerambursabilă de 200.000 euro? 

3 Avansul solicitat se încadrează într-un cuantum de până la 50% din valoarea totală a ajutorului  public 
nerambursabil? 

Da cu diferente 

G. Verificarea pe teren 

VERIFICAREA PE TEREN  Verificare efectuată 

DA NU  

Verificare la GALMMV   

 

SE MENTINE STATUTUL DE PROIECT SELECTAT? 
DA DA cu 

observații* 
NU**  

* se vor completa documentele care au stat la baza deciziei de menținere a statutului de proiect selectat 
(Erată la Raportul de selecție, adresa DGDR – AM PNDR, decizia Direcției Generale Control Antifraudă și 
Inspecții din cadrul MADR), în cazul proiectelor pentru care au fost transmise Note de atenționare privind 
criteriile de selecție 

** se vor preciza documentele care modifică statutul de proiect selectat 

IV. Metodologie de apli at pe tru erifi area o diţiilor de eligi ilitate 

METODOLOGIA DE VERIFICARE SPECIFICĂ PENTRU PROIECTELE CU OBIECTIVE CARE SE ÎNCADREAZĂ ÎN PREVEDERILE 
ART.  ALIN.  LIT. , ART.  ALIN.  LIT. B , , d , e  și g  DIN REG. UE  NR. /  

Ate ție! 

Expertul verificator este o ligat să soli ite i for ații supli e tare î  etapa de verifi are a eligi ilității, 
da ă este azul, î  ur ătoarele situații:  
- e esitatea preze tării u or larifi ări sau do u e te supli e tare, fără î lo uirea 
do u e telor o ligatorii la depu erea ererii de fi a țare. Se a eptă ori e i for ații și alte 
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do u e te are ertifi ă o stare existe tă la o e tul depu erii ererii de fi a țare, are vi  î  
susți erea și larifi area i for ațiilor soli itate di  do u e tele o ligatorii existe te la dosarul ererii 
de fi a țare;  
- i for ațiile preze tate su t i sufi ie te pe tru larifi area u or riterii de eligi litate/ de 
sele ție; 
- preze tarea u or i for ații o tradi torii î  adrul do u e telor afere te ererii de 
fi a țare; 
- preze tarea u or do u e te o ligatorii spe ifi e proie tului, are u respe tă for atul 
standard (nu sunt conforme); 

- e esitatea ore tării ugetului i di ativ; 
- î  azul î  are expertul are o suspi iu e legată de rearea u or o diții artifi iale. 

VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI 

A. Verifi area eligi ilității soli ita tului 

 

DOCUMENTE DE 

PREZENTAT 

PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE 

1. Solicitantul este 

î registrat î  Registrul 
de itorilor AFIR atât 
pentru Programul 

SAPARD, ât și pe tru 
FEADR? 

 

 

Documente verificate : 

De laraţia pe propria 
răspu dere a 
solicitantului din 

se țiu ea F di  ererea 
de fi a țare. 
 

 

Expertul verifi ă da ă soli ita tul este î s ris u de ite î  Registrul de itorilor pe tru 
SAPARD şi FEADR, aflat pe li k-ul \\alpaca\Debite  

Î  situația î  are soli ita tul este î s ris î  Registrul de itorilor, expertul va tipări şi a exa 

pagi a privi d de itul, i lusiv a do â zilor şi a ajorărilor de î tarziere ale soli ita tului. 
Da ă soli ita tul u a ifat î  de larație a est pu t, expertul soli ită a est lu ru pri  E . L 
şi doar î  azul î  are soli ita tul refuză să îşi asu e a gaja e tele orespu zătoare 
proie tului, expertul ifează NU, otivează poziţia sa î  li iile prevăzute î  a est s op la 
ru ri a „O servatii  şi ererea va fi de larată eeligi ilă. 
Î  azul î  are soli ita tul își asu ă a est a gaja e t î  ur a soli itării, se ează și 
șta pilează, după az, de larația, expertul va ifa DA , ererea fii d de larată eligi ilă. 
Î  azul î  are soli ita tul u a se at şi după az şta pilat de laraţia pe propria 
răspu dere di  se țiu ea F, expertul soli ită a est lu ru pri  E . L şi doar î  azul î  are 
soli ita tul refuză să îşi asu e a gaja e tele orespu zătoare proie tului, expertul ifează 
NU, otivează poziţia sa î  li iile prevăzute î  a est s op la ru ri a „O servatii  şi ererea 
va fi de larată eeligi ilă. 
Î  etapa prevăzută la SECȚIUNEA II pu tul D: Verifi area o for ităţii şi eligi ilităţii 
do u e telor soli itate î  vederea o tra tării expertul va verifi a da ă e efi iarul a 
depus „Dovada a hitării i tegrale a datoriei faţă de AFIR, i lusiv do â zile şi ajorările de 
î tâziere da ă este azul  î  ter e ul pre izat î  otifi area AFIR privi d sele tarea ererii 
de fi a țare și se area o tra tului de fi a țare.  

 

2. Soli ita tul se regăseşte î  
Bazele de date privind dubla 

fi a ţare? 

 

Documente verificate : 

Se țiu ea C di  ererea de 
fi a țare. 
De laraţia pe propria răspu dere 
a soli ita tului di  se țiu ea F di  
Cererea de Fi a țare 

 

Verifi area evitării du lei fi a ţări se efe tuează pri  ur ătoarele verifi ări: 
 existe ţa ifelor î  se ţiu ea C di  Cererea de fi a ţare; 
 pri  existe ţa se ăturii și după az a șta pilei î  dreptul ru ri ii 

„Se ătură repreze ta t legal şi şta pila după az  di  de larația pe 
propria răspu dere di  se ţiu ea F di  Cererea de fi a ţare soli ita tul își 
asu ă toate pu tele di  de larația e țio ată ai sus, i lusiv pu tul pri  
are soli ita tul de lară ă „proie tul propus asiste ţei fi a iare 
era ursa ile FEADR u e efi iază de altă fi a ţare di  progra e de 

fi a ţare era ursa ilă . Î  azul î  are soli ita tul u a se at şi după 
az şta pilat de laraţia pe propria răspu dere di  se țiu ea F, expertul 

file://///Prosys/Debite
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Baza de date FEADR  

Baza de Date pusă la dispoziţia 
AFIR de ătre MADR pri  AM-

PNDR: lista proie telor fi a ţate 
din alte surse exter e aflate î  
perioada de valabilitate a 

contractului (inclusiv perioada de 

monitorizare); 

 

 

Raport asupra utilizării 
progra elor de fi a ţare 

era ursa ilă î to it de 
solicitant (va cuprinde obiective, 

tip de i vestiţie, lista cheltuielilor 

eligi ile, osturi şi stadiul 
proie tului, perioada derulării 
proie tului , pe tru soli ita ţii 
care au mai beneficiat de 

fi a ţare era ursa ilă 
î epâ d u a ul  pe tru 
a eleaşi tipuri de i vestiţii. 

soli ită a est lu ru pri  E . L şi doar î  azul î  are soli ita tul refuză să îşi 
asu e a gaja e tele orespu zătoare proie tului, expertul ifează NU, 

otivează poziţia sa î  li iile prevăzute î  a est s op la ru ri a „O servatii  şi 
ererea va fi de larată eeligi ilă. 

 verifi area î  Baza de Date u proie te FEADR; 
 verificarea î  Baza de Date pusă la dispoziţia AFIR de ătre MADR pri  AM-

PNDR: lista proie telor fi a ţate di  alte surse aflată pe fileserver\ 

metodologienou\ Lista proie telor fi a ţate di  alte surse.  
Verifi area î  Baza de Date u proie te FEADR sau î  Baza de date pusă la 
dispoziţie de AM-PNDR se fa e atât pri  verifi area u elui soli ita tului, ât şi a 
Codului de Î registrare Fis ală. 
 

►Î  azul î  are se o stată faptul ă soli ita tul a e efi iat de alt progra  de 
fi a ţare era ursa ilă pe tru a elaşi tip de i vestiţie, dar u a o se at 
a est lu ru î  Cererea de fi a ţare şi/ sau u a preze tat  do u e tul di  are să 
reiasă ă u este fi a ţată a eeaşi i vestiţie, expertul soli ită  a este lu ruri pri  
E . L şi doar î  azul î  are soli ita tul refuză să îşi asu e a gaja e tele 
orespu zătoare proie tului, se o sideră ă pu tul di  de laraţia di  se țiu ea 

F di  ererea de fi a țare privi d faptul ă toate i for ațiile di  preze ta erere 
de fi a țare și di  do u e tele a exate su t ore te u este respe tat şi ererea 
de fi a ţare este eeligi ilă. 
 

►Î  azul î  are soli ita tul a ai e efi iat  de fi a ţare era ursa ilă 
pe tru a elaşi tip de i vestiţie, expertul verifi ă î  Raport asupra utilizării 
progra elor de fi a ţare era ursa ilă: 
- dacă a plasa e tul proie tului a tual se suprapu e total sau parţial  u ele 
ale proiectelor anterioare  

-da ă heltuielile ra ursate se regăses  î  lista heltuielilor eligi ile pe tru are 
soli ită fi a ţare  
Expertul pre izează o luzia asupra verifi ării la ru ri a O servaţii.  
Da ă se o fir ă el puţi  u a di  a este o diţii, expertul ifează asuţa DA şi 
ererea de fi a ţare este eeligi ilă. 

 

3. Soli ita tul şi-a î suşit î  
totalitate angajamentele 

asu ate î  De laraţia pe 
proprie răspu dere, 
se țiu ea F  di  CF? 

 

Documente verificate : 

Cerere de fi a țare 
o pletată, se ată și, 

după az, șta pilată de 
reprezentantul legal al 

solicitantului. 

Expertul verifi ă î  De laraţia pe proprie răspu dere di  se țiu ea F di  Cererea de 
fi a țare da ă a easta este  datată, se ată și, după az, șta pilată.  
Da ă de larația de la se țiu ea F di  ererea de fi a țare u este se ată și după az 
șta pilată de ătre soli ita t, expertul soli ită a est lu ru pri  E . L şi doar î  azul î  
are soli ita tul refuză să îşi asu e a gaja e tele orespu zătoare proie tului, expertul 
ifează NU, otivează poziţia sa î  li iile prevăzute î  a est s op la ru ri a „O servatii  şi 
ererea va fi de larată eeligi ilă. 

Î  situația î  are soli ita tul și-a î sușit de larația pe propria răspu dere de la se țiu ea 
F di  ererea de fi a țare și da ă, pe par ursul verifi ării proie tului, expertul o stată ă 
su t respe tate pu tele î sușite pri  de larația e țio ată ai sus, atu i  acesta 

ifează DA î  asuța orespu zătoare, ererea fii d de larată eligi ilă.  
De ase e ea, î  situația î  are expertul o stată pe par ursul verifi ării ă u su t 
respe tate pu tele asu ate de soli ita t î  de larația de la se țiu ea F di  CF atu i se 

ifează NU iar ererea de fi a țare este de larată eeligi ilă. 
Da ă expertul o stată ifarea ero ată de ătre soli ita t a u or ăsuțe î  aza 
do u e telor depuse afere te pu telor privi d îregistrarea a plătitor/ eplătitor de 
TVA, î registrarea î  Registrul de itorilor AFIR , soli ită e efi iarului odifi area 
a estora pri  E . L; î  ur a răspu sului pozitiv al a estuia, expertul ifează asuță DA; î  
az o trar, expertul ifează NU. 
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. Soli ita tul este î  i solve ță 
sau incapacitate de plată? 

Expertul va verifi a î  Buleti ul pro edurilor de i solve ță pu li at pe site-ul 

Mi isterului Justiției da ă soli ita tul este î  situația des hiderii pro edurii de 
i solve ță. Da ă se o fir ă el puţi  u a di  a este o diţii, expertul ifează 
ăsuţa DA şi ererea de fi a ţare este eeligi ilă. 

 

. Soli ita tul se î adrează î  ategoria 
„î trepri derilor aflate î  difi ultate , așa u  a estea 
su t defi ite î  Regula e tul UE  r. /  ? 

 

Documente verificate: 

De laraţia pe propria răspu dere ă e efi iarii u se 
î adrează î  defi iţia î trepri derii î  difi ultate; 
 

Situațiile fi a iare afere te ulti ului şi pe ulti ului 
exer ițiu fi a iar a ual î heiat, depuse la orga ele 
fi a iare o pete te, u ex epția î trepri derilor 
î adrate î  ategoria start-up; 

 

De larația de i a tivitate î registrată la Ad i istrația 
Fi a iară, î  azul soli ita ților are u au desfășurat 
activitate anterior depunerii proiectului; 

A eastă î tre are se verifi ă doar î  azul e efi iarilor are 
se î adrează î  ategoria î trepri derilor așa u  su t 
defi ite î  Ordi ul r. / 4. 4.  privi d apro area 
s he ei de ajutor de i i is „Spriji  pe tru i ple e tarea 
a țiu ilor î  adrul strategiei de dezvoltare lo ală . Î  azul 
celorlalte categorii de e efi iari, se va ifa „NU ESTE CAZUL . 
 

Ple â d de la „De larația pe proprie răspu dere a 
soli ita tului ă u se î adrează î  ategoria î trepri derilor 
aflate î  difi ultate așa u  a estea su t defi ite î  Reg. UE  

r. / , experții AFIR vor verifica corectitudinea datelor 

di  a eastă de larație, î  fu ție de tipul de î trepri dere și 
ți â d o t de datele upri se î  Situațiile fi a iare a uale 
are au fost a exate Cererii de fi a țare.  

 

Da ă di  verifi area efe tuată expertul o stată ă soli ita tul 
se î adrează î  ategoria î trepri derilor î  difi ultate, atu i 

ifează asuţa DA şi ererea de fi a ţare este eeligi ilă. 

6. Soli ita tul respe tă regula 
privind cumulul ajutoarelor de 

minimis? 

 

Documente verificate: 

De laraţie pe propria 

răspu dere a soli ita tului u 
privire la respectarea regulii 

privi d u ulul ajutoarelor, î  
conformitate cu prevederile  

Ordinului nr. 107/24.04.2017 al 

i istrului agri ulturii și 
dezvoltării rurale. 

A eastă î tre are se verifi ă doar î  azul e efi iarilor are se î adrează î  
ategoria î trepri derilor așa u  su t defi ite î  Ordi ul r. / 4. 4.  

privi d apro area s he ei de ajutor de i i is „Spriji  pe tru i ple e tarea 
a țiu ilor î  adrul strategiei de dezvoltare lo ală . Î  azul celorlalte categorii de 

e efi ari, se va ifa „NU ESTE CAZUL . 
 

Expertul verifi ă i for ațiile fur izate de soli ita t î  De laraţia pe propria 
răspu dere u privire la respe tarea regulii privi d u ulul ajutoarelor, î  
conformitate cu prevederile Ordinului nr. 107/24.04.2017 al ministrului agriculturii 

și dezvoltării rurale privi d apro area s he ei de ajutor de i i is afere tă 
su ăsurii . . 
De ase e ea, expertul va verifi a î  Registrul ajutoarelor de stat/ de minimis 

a ordate di  fo duri ațio ale și/ sau o u itare de ătre e titățile are a ordă 
ajutoare î  Ro â ia di  o e tul î  are a esta este operațio al , da ă 
soli ita tul figurează ă a e efi iat de ajutoare de i i is î  ulti ii  a i 
a ordate pe tru a eleași osturi eligi ile.  
Datele di  ReGAS vor fi o parate u ele di  De larație. Î  azul î  are se 
o stată ă soli ita tul u a ai e efi iat de ajutor de i i is î  ulti ii  a i, 

atu i se o sideră ă regula de u ul privi d ajutoarele de i i is este 
î depli ită.  
Î  azul î  are di  verifi area De larației rezultă ă soli ita tul a e efi iat de 
plăți, respe tiv de ajutor de i i is î  ulti ii  a i î  ursul exer ițiului fi a iar 
respe tiv și î  ulti ele  exer iții fi a iare pre ede te  pe tru a eleași osturi 
eligibile, atu i expertul va verifi a a su a di tre a este plăți și valorile di  
devizul ge eral al proie tului pe tru a eleași osturi eligi ile să u depășeas ă 
i te sitatea spriji ului pe tru preze ta s he ă de ajutor de i i is. Î  azul î  
are su a e țio ată ai sus u o du e la depășirea i te sitatea spriji ului, 

atu i se o sideră ă regula privi d u ulul ajutoarelor este î depli ită.  
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B.Verifi area o dițiilor de eligi ilitate ale proie tului 
EG  Soli ita tul tre uie să se î adreze î  ategoria e efi iarilor eligi ili 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Fișa ăsurii din SDL 

 

Documente comune: Certificat de 

î registrare fis ală, Pu tul/ pu tele de 
lu ru, după az ale soli ita tului, tre uie să 
fie situate î  teritoriul GAL, i vestiția 
realizâ du-se î  teritoriul GAL; De larația 
pe proprie răspu dere a soli ita tului 
privind datoriile fiscale restante;  

 

Do u e te de î fii țare spe ifi e 
categoriei de beneficiari: 

Î  azul o u elor, u se verifi ă i iu  
document 

Î  azul ONG/ ADI: a tul de î fii ţare şi 
statutul, î heiere privi d î s rierea î  
registrul aso iaţiilor şi fu daţiilor, ră asă 
defi itivă/ Certifi at de î registrare î  
registrul aso iaţiilor şi fu daţiilor, a tele 
doveditoare ale sediului 

Î  azul persoa elor juridi e de drept privat 
u s op patri o ial: Extrasul de i for ații 

de la registrul o erțului emis la data 

ererii de fi a țare, Certifi atul de 
î registrare fis ală 

 

Î  azul for elor aso iative: 
Hotărâre jude ătoreas ă privi d 
î registrarea persoa ei juridi e pe tru 
forme asociative constituite conform Legii 

1/2000;  

Certifi atul de î registrare î  registrul 
o erțului/ Statutul aso iației for ei 

aso iative  î  

azul î  are a easta u este î registrată la 
ONRC,  

 

-De laratia pe propria răspu dere de la 
se țiu ea F a ererii de fi a ţare. 
 

Do u e te spe ifi e tipului de proie t și 
categoriei de beneficiari 

 

Se verifi ă da ă i for aţiile e ţio ate î  paragraful A . B .  si B .  
al Cererii de fi a ţare orespu d u ele e ţio ate î  do u e te: 

u ele soli ita tului, statutul şi CIF/ CUI. 
Se verifi ă o for itatea i for atiilor e tio ate la pu tul A2, B1.1 

si B .  di  Cererea de fi a țare u i for ațiile di  do u e tele 
prezentate. 

 

Pe tru proie tele are izează i estiții î  i frastru tura sil i ă, 
beneficiarii eligibili sunt: 

a. Persoane juridice de drept privat/ alte forme de organizare 

proprietari de pădure şi/ sau aso iaţiile a estora, o stituite o for  
legislaţiei î  vigoare; 

. U ități ad i istrativ teritoriale şi/ sau aso iaţii ale a estora, 
proprietari de pădure, o stituite o for  legislaţiei î  vigoare;  
c. Administratorul fondului forestier proprietate pu li ă a statului, 
o stituit o for  legislaţiei î  vigoare. 

Documente Verificate: 

- Fișa teh i ă a ăsurii u e țio area pagi ației  – document 

extras di  ulti a versiu e a SDL apro ată de AM PNDR 
i lusiv pri a pagi ă a SDL î  are se regăses  i for ații 

referitoare la versiunea SDL, data la care aceasta a fost 

apro ată  

- do u e te de î fii țare 

- Do u e te di  are să reiasă ă soli ita tul este proprietar de 
păduri 

Pe tru ADI, Expertul verifi ă da ă î  Certifi atul de î registrare î  
Registrul aso iaţiilor şi fu daţiilor, A tul o stitutiv și Statut su t 

e ţio ate ur ătoarele: de u irea aso iaţiei, aso iaţii,  sediul, 
durata, s opul î fii ţării şi e rii Co siliului Dire tor.  
Se verifi ă da ă a fost dese at u  repreze ta tul legal, pentru 

ola orare u AFIR, î  vederea realizării proie tului propus şi 
orespu de i for aţiilor di  B .  di  Cererea de Fi a țare. 

Pe tru e efi iarii proie telor de i vestiții î  i frastru tura silvi ă, 
expertul verifi ă da ă î  ertifi atul de î registrare fis ală este 
spe ifi at odul a tivităţii fi a ţate pri  proie t. Î  azul aso iațiilor 
for elor aso iative  are u su t î registrate la O.N.R.C. u au od 

CAEN , expertul va verifi a ă a estea își desfășoară a tivitatea î  
domeniul forestier pe baza prevederilor din Statut referitoare la 

s opul și o ie tivele î fii țării lor. De ase e ea, a estea vor tre ui să 
de o streze ă au ve ituri di  a tivități e o o i e dire te. 
Pe tru toţi soli ita ţii proie telor de i vestiții î  i frastru tura silvi ă, 
expertul verifi ă do u e tele depuse di  are să reiasă ă soli ita tul 
este proprietar de păduri titlu de proprietate/ o tra t de vâ zare-

u părare/pro es ver al de pu ere î  posesie . 
 

Î  az o trar, soli ita tul u respe tă regula privi d u ulul ajutoarelor de 
i i is și u se î adrează î  ategoria beneficiarilor eligibili. 
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Da ă î  ur a verifi ării do u e telor reiese ă soli ita tul se î adrează î  ategoria soli ita ţilor 
eligi ili, expertul ifează ăsuţa orespu zătoare soli ita tului şi ăsuţa DA.   

Î  azul î  are soli ita tul u se î adrează î  ategoria soli ita ţilor eligi ili, expertul ifează ăsuţa 
NU, otivează poziţia lui î  li iile prevăzute î  a est s op laru ri a O servaţii, iar Cererea de 
Fi a ţare va fi de larată eeligi ilă. Cu toate a estea, se o ti uă evaluarea tuturor riteriilor de 
eligibilitate pe tru a la fi al, soli ita tul să fie î ştii ţat de toate o diţiile eî depli ite da ă este 
cazul). 

EG  I vestiția se î adrează î  el puți  u a di tre a țiu ile eligi ile di  fișa ăsurii di  SDL? 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

 DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Fișa ăsurii di  SDL 

 

Studiul de Fezabilitate/ 

Documentatia de Avizare a 

Lu rarilor de I ter e ții/  
 

Memoriu Justificativ (doar 

î  azul a hizițiilor si ple și 
dotărilor are u presupu  

o taj  î to ite o for  
legislaţiei î  igoare  
Certificatul de Urbanism, 

după az 

 

 

 

 

Pe tru proie tele are izează i estiții î  i frastru tura sil i ă 

Expertul verifi ă da ă SF/DALI este î to it/ă de ătre persoa e fizi e/juridi e 
atestate î  aza Ordi ului r. /  a i istrului agri ulturii, pădurilor şi 
dezvoltării rurale. A exat la SF/DALI tre uie să existe atestatul proie ta tului, 
eli erat î  o for itate u ordi ul e țio at ai sus. 
Expertul verifi ă î  aza i for aţiilor di  Cererea de Fi a ţare şi SF/ DALI da ă 
i vestiția se î adrează î  el puți  u ul di   tipurile de spriji   prevăzute pri  fișa 

ăsurii di  SDL.  
Se verifi ă da ă ertifi atul de ur a is  este eli erat pe tru i vestiţia propusă pri  
proie t, da ă este vala il la data depu erii Cererii de fi a ţare, da ă su t o pletate 
ele e tele privi d tipul şi u ărul do u e tului de ur a is  î  aza ăruia s-a 

eliberat. 

 

Î  azul proie tele are izează a hizițio area de utilaje și e hipa e te pe tru 
serviciile publice: 

A este utilaje și e hipa e te su t eligi ile, da ă fa  parte di  î fii țarea servi iului 
servi iu pe tru deszăpezire, î fii țare po pieri et .  sau da ă servi iul există, dar u  

este dotat, se pot fi a ța dotările, dar utilajele tre uie să fie di e sio ate și 
orelate u suprafața pe tru are vor fi folosite. Î  azul a estor proie te, soli ita tul 

va preze ta î  Me oriul justifi ativ situația a tuală, pre u  și odalitățile de 
rezolvare a problemei.  

Ate ție! La verifi area pe tere , se vor verifi a Fișele de i ve tar ale soli ita tului 
privind aceste echipamente.   

Da ă verifi area do u e telor o fir ă faptul ă i vestiția se î adrează î  el puți  u ul di  tipurile de 
spriji  prevăzute pri  su - ăsură, se va ifa aseta DA  pe tru verifi are. Î  az o trar, expertul ifează 
asuţa di  oloa a NU şi otivează poziţia î  ru ri a „O servaţii , riteriul de eligi ilitate efii d î depli it. 

Da ă verifi area do u e tului o fir ă faptul ă Proie tul se î adrează î  priorităţile propuse pri  
do u e taţia de ur a is  PUG/PUZ/PUD/PATJ , adi ă este o pletat ore t, expertul ifează ăsuţa di  
oloa a DA di  fişa de verifi are. Î  az o trar, expertul ifează ăsuţa di  oloa a NU şi otivează poziţia lui 

î  ru ri a „O servaţii , riteriul de eligi ilitate efii d î depli it. 
EG  Soli ita tul tre uie să se a gajeze ă va asigura e te a ța i vestiției pe o perioadă de i i u   a i 
de la data ulti ei plaţi. 

DOCUMENTE PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR 
PREZENTATE 

Documente verificate 

Hotărârea Co siliului  Lo al Hotărârile Co siliilor lo ale  
î  azul ADI  și/ sau Hotărârea Adu ării Ge erale a ONG/ 
do u e t e hivale t spe ifi  fie ărei ategorii de 
solicitant de ex., Hotărârea Adu ării Parohiale î  azul 
U ităților de ult  

Expertul verifi ă Hotărârile, u referire la ur ătoarele 
puncte (obligatorii): 

 e esitatea, oportu itatea și pote țialul 
e o o i  al i vestiţiei; 

 lu rările vor fi prevăzute î  ugetul/ ele lo al/ e 
sau proprii pentru perioada de realizare a 



 

Anunt Lansare Lung , M4/4A, Page 10 of 23 
 

Da ă verifi area do u e telor o fir ă faptul ă proie tul are Hotărârea Co siliului Lo al/ Hotărârile 
Co siliilor Lo ale sau A tul/ Hotărârea orga ului de de izie sau De larația pe propria răspu dere a 
soli ita tului privi d asigurarea suste a ilității i vestiției, u pu tele o ligatorii e țio ate pe tru realizarea 

i vestiţiei, expertul ifează ăsuţa di  oloa a DA di  fişa de verifi are. Î  az o trar, expertul ifează ăsuţa 
di  oloa a NU şi otivează poziţia lui î  ru ri a „O servaţii  di  fişa de evaluare ge erală a proie tului, 
criteriul de eligi ilitate efii d î depli it. 
 

EG  I vestiția tre uie să de o streze e esitatea, oportu itatea și pote țialul e o o i  al a esteia 

Se țiu i spe ifi e: 
NOTĂ! 
Criteriile de eligibilitate de mai jos se vor verifi a doar pe tru tipurile de i vestiții i di ate. Pe tru elelalte 
tipuri de proie te se va ifa „NU ESTE CAZUL . 
 

EG. . Soli ita tul i vestiţiilor tre uie să fa ă dovada proprietății tere ului/ ad i istrării î  azul do e iului 
public al statului 

 

 

A tul/ Hotărârea orga ului de de izie al persoa ei 
juridi e proprietare/ ad i istrator de păduri privi d 
implementarea proiectului, 

 

De larația pe propria răspu dere a soli ita tului privind 

asigurarea suste a ilității i vestiției pri  
operațio alizarea i frastru turii pe tru proie tele de 
i frastru tură so ială   

i vestiţiei; 
 a gaja e tul de a asigura e te a ța 

i vestitiei, pe o perioadă de i i u   a i, de la 
data ulti ei plăți;  

 caracteristici teh i e ale i vestiției/i vestițiilor 
propuse lu gi i, arii, volu e, apa ităţi et . ; 

 o i alizarea şi delegarea repreze ta tului legal 
al soli ita tului pe tru relaţia u AFIR î  
derularea proiectului. 

DOCUMENTE PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Documente verificate 

Hotărârea Co siliului  Local 

Hotărârile Co siliilor lo ale  î  
azul ADI  și/ sau Hotărârea 

Adu ării Ge erale a ONG/ 
document echivalent specific 

fie ărei ategorii de soli ita t de 
ex., Hotărârea Adu ării Parohiale, 
î  azul U ităților de ult  

 

A tul/ Hotărârea orga ului de 
decizie al persoanei juridice 

proprietare/ administrator de 

păduri privi d i ple e tarea 
proiectului 

 

Expertul verifi ă Hotărârile, u referire la ur ătoarele pu te 
(obligatorii): 

 e esitatea, oportu itatea și pote țialul e o o i  al i vestiţiei; 
 lu rările vor fi prevăzute î  ugetul/ ele lo al/ e sau proprii 

pe tru perioada de realizare a i vestiţiei; 
 a gaja e tul de a asigura e te a ța i vestitiei, pe o perioadă 

de i i u   a i, de la data ulti ei plăți;  
 ara teristi i teh i e ale i vestiției/i vestițiilor propuse lu gi i, 

arii, volu e, apa ităţi et . ; 
 o i alizarea şi delegarea repreze ta tului legal al soli ita tului 

pe tru relaţia u AFIR î  derularea proie tului. 

DOCUMENTE PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR 
PREZENTATE 

Pe tru i frastru tura agri olă: 
I ve tarul u urilor are aparți  do e iului 
public al UAT/ UAT-uri î to it o for  
legislaţiei î  vigoare atestat pri  Hotărârea 
Guver ului  și pu li at î  Mo itorul Ofi ial al 
Ro â iei opie Mo itor Ofi ial  și, da ă este 
cazul,  

Pentru i frastru tura agri olă: 
Expertul verifi ă î  I ve tarul u urilor do e iului pu li  
daca tere ul pe are se a plasează proie tul sau dru ul 
de exploatare agri olă are se oder izează este 
î registrat î  i ve tarul u urilor are apați  do e iului 
public. Î  situaţia î  are î  i ve tarul pu li at î  
Mo itorul Ofi ial al Ro â iei drumurile de exploatare 
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Hotărârea Co siliului Local privind aprobarea 

odifi ărilor şi/ sau o pletărilor la i ve tarul 
do e iului pu li ,  î  se sul i luderii î  
do e iul pu li  sau detalierii u ei/u or poziții 
globale, cu respectarea prevederilor Art. 115 

alin (7) din Legea nr. 215/ 2001, republicată, u 
odifi ările şi o pletările ulterioare, a 

ad i istraţiei pu li e lo ale, adi ă să fi fost 
supusă o trolului de legalitate al Prefe tului, 
î  o diţiile legii u ai î  situaţia î  are î  
I ve tarul u urilor are aparți   do e iului 
public, atestat   pri  hotărâre a Guver ului şi 
pu li at î  Mo itorul Ofi ial al Ro â iei, 
dru urile de exploatare agri olă are fa  
o ie tul proie tului u su t i luse î  do e iul 
pu li  sau su t i luse î tr-o poziţie glo ală sau 
nu sunt clasificate). 

 

Pentru infrastru tura sil i ă: 
Do u e te are atestă dreptul de proprietate/ 
administrare asupra: 

Fo dului forestier î  are se a plasează u  
drum forestier nou, din proprietatea 

soli ita tului, i luse î  a e aja e tul silvi : 
titlu de proprietate/ o tra t de vâ zare-

u părare/pro es ver al de pu ere î  posesie; 
pentru RNP dovada detinerii in administrare a 

tere urilor forestiere proprietate pu li ă de 
ătre ad i istrator se fa e o for  legii si pe 
aza a e aja e telor silvi e î  vigoare, î  

conditiile regimului silvic ;  

Dru urilor are fa  o ie tul oder izării î  
azul oder izărilor dru urilor forestiere 

existente): 

I ve tarul u urilor are aparți  do e iului 
pu li , î  azul ad i istratorului pădurilor 
statului  

sau 

       3.2.2.   Procesul verbal/Protocolul de 

predare-primire a drumului – î  azul 
proprietarilor publici (UAT-uri  şi privaţi are au 
pri it î  proprietate dru ul ur are a apli ării 
legilor de reconstituire a dreptului de 

proprietate 

Hotărâre a Guver ului de tre ere di  do e iul 
public al statului î  do e iul pu li  al u ităţilor 
ad i istrativ teritoriale, î  azul dru urilor 
preluate î  aza OG /  o pletată pri  
Legea /  sau î  aza Legii /  u 

odifi ările și o pletările aduse la a easta de 
legea   / . Soli ita ții UAT-uri și/sau 
aso iațiile a estora  vor depu e și Proto olul de 

agri olă are fa  o ie tul proie tului u su t i luse î  
do e iul pu li , su t i luse î tr-o poziţie glo ală sau u 
sunt clasificate, expertul verifi ă în documentul HCL 

legalitatea odifi ărilor/ o pletărilor efe tuate şi da ă 
pri  a estea se dovedeşte ă tere ul sau dru urile are 
fa  o ie tul proie tului aparţi  do e iului pu li . 
Da ă HCL i lude alte odifi ări de ât ele a eptate, 
criteriul de eligi ilitate u este î depli it.     
Pe tru HCL este sufi ie tă preze tarea adresei de 
î ai tare ătre i stituţia Prefe tului pe tru o trolul de 
legalitate. 

Dru urile de exploatare agri olă are au fost re lasifi ate 
din drumuri publice (comunale, vicinale, străzi  u su t 
eligi ile da ă i ve tarul    u urilor e aparți  do e iului 
pu li  astfel odifi at u este apro at pri  Hotărâre a 
Guvernului. 

 

Pe tru i frastru tura sil i ă: 
Pentru beneficiarii prezentei scheme expertul verifi ă 
da ă do u e tele de proprietate/ ad i istrare î  azul 
RNP) asupra terenului din fond forestier sunt emise pe 

u ele proprietarului/soli ita tului și da ă tere ul pe are 
este a plasată i vestiția aparți e a estora sau este î  
ad i istrarea a estuia î  azul RNP).  

Pe tru persoa ele juridi e proprietari pri ați de pădure, 
aso iaţii de proprietari de pădure constituite conform legii 

expertul verifi ă da ă u ul are fa e o ie tul 
oder izării este upri s î  proprietatea a estora. 

Pentru UAT/ UAT-uri care prin proiectul depus 

oder izează dru uri forestiere expertul verifi ă 
do u e tul di  are reiese ă u ul aparţi e 
solicitantului, cu drept de proprietate.  

Pentru u itătile si filialele  di  stru tura RNP-ROMSILVA 

se verifi ă da ă tere ul forestier pe are se va efectua 

i vestitia este î  ad i istrarea a estuia, o for  
prevederilor extraselor de a e aja e tul silvi  î  vigoare 
.  

Expertul verifi ă da ă există o orda ță î tre 
documentele prezentate de solicitant privind instalatiile de 

transport din amenajamentul silvic, a  Planurilor privind 

i stalaţiile de tra sport și harta a e ajisti ă a fo dului 
forestier î  are este/va fi a plasată i vestiţia. 
  

Î  azul î  are u există o orda țe î tre do u e tele 
are atestă dreptul de proprietate/ad i istrare asupra 
u urilor are fa  o ie tul oder izării, o diția u este 

î depli ită. 
 

Pe tru toţi soli ita ţii e țio ați la pu tele a. și . de la 
paragraful .  di  ghidul soli ita tului, expertul verifi ă 
ori e alt do u e t are atestă dreptul de proprietate 
asupra terenului fond forestier. 
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predare-pri ire a dru ului și a tere ului 
afere t a estuia î heiat ur are a Hotărârii de 
Guvern ; 

sau 

Protocolul de transmitere a drumurilor 

forestiere î heiat a ur are a u ei hotărâri 
jude ătorești  

sau 

Actul de proprietate asupra drumului. 

 

Autorizația de fu tio are vala ilă a o olului 
silvi  are ad i istrează fo dul forestier 
deservit de drumurile din proiect. 

Da ă este azul : 
 Actele de proprietate asupra terenului 

din afara fondului forestier pe care se 

va amplasa tronsonul de drum nou aflat 

î  afara peri etrului fo dului forestier ; 
 A gaja e tul soli ita tului ă a este 

suprafețe pe are se va a plasa 

tro so ul de dru  ou aflate î  afara 
perimetrului fondului forestier vor fi 

i luse î  fo dul forestier, pri  
s hi area desti ației, o for  legii, 
pâ ă la e iterea ordi ului de î epere 
a lu rărilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru ONG-uri 

Documente doveditoare de ătre ONG-uri 

privind dreptul de proprietate / dreptul de uz, 

uzufruct, superficie, servitute /administrare pe 

o perioadă de  a i, asupra u urilor i o ile 
la are se vor efe tua lu rări, o for  ererii 
de fi a ţare. 

 

 

De ase e ea î  azul î  are dru ul forestier pe tru are 
î  proie t su t prevăzute lu rări de oder izare/exti dere 

a fost preluat u părat  de la u  alt proprietar expertul 
va verifi a da ă a fost operată i trarea suprafeței afere te 
a estuia î  Fișa de evide ță a fo dului forestier di  
amenajamentul silvic.   

Expertul verifi ă da ă autorizației de fu țio are a ocolului 

silvi  are ad i istrează fo dul forestier a esi ilizat de 
dru urile di  proie t este vala ilă. 
Î  situația î  are o parte di  dru ul ou, propus pri  
proie t, este î  afara fo dului forestier, soli ita tul tre uie 
să depu ă la dosarul ererii de fi a țare: 

 Actele de proprietate asupra terenului din afara 

fondului forestier pe care se va amplasa tronsonul 

de dru  ou aflat î  afara peri etrului  fondului 

forestier; 

 A gaja e tul soli ita tului ă a este suprafețe pe 
care se va amplasa tronsonul  de drum nou aflate 

î  afara  fo dului forestier  vor fi i luse î  fo dul 
forestier, pri  s hi area desti ației, o for  
legii, pâ ă la e iterea ordi ului de î epere a 
lu rărilor.  

Î  azul î  are soli ita tul u a depus a tele de 
proprietate pentru suprafețele de tere  di  afara fo dului 
forestier și/sau a agaja e tul e țio at ai sus atu i 
expertul soli ită a est/e do u e t/e pri  E .  iar î  azul 
î  are a estea u su t preze tate de ătre soli ita t 
atu i tro soa ele de dru  ou situate î  afara 
perimetrului  fondului forestier devin neeligibile 

 

Expertul verifi ă da ă di  do . .   reiese ă soli ita tul are 
drept de proprietate/folosi ță asupra tere ului/a ti ului 
fizic afere t i vestiției. A ordul pe tru realizarea 
i vestiţiei pe tru e rii OUAI/FOUAI este asigurat pri  
Hotărârea Adu ării Ge erale a Me rilor. Adunarea 

Ge erală a Me rilor va depu e î treaga dilige ță pe tru 
a o ti e a ordurile de larații  de la deți ătorii de tere  
are u su t e rii, pre u  și pe tru rezolvarea ori ăror 

diverge țe/ o fli te u a eștia, și iși va asu a ori e 
i pedi e t/prejudi iu auzat a estora terților . 
 Expertul verifi ă a do u e tele preze tate la p t. .  să 
fie emise pe numele solicitantului. 

Se  verifi ă da ă do u e tul  este eli erat pe u ele 
soli ita tului şi da ă datele de ide tifi are preze tate 
orespu d u ele e ţio ate î  

ererea de fi a ţare. A est do u e t tre uie să fie î  
vigoare la data depunerii cererii de fi a țare și să fie 
certificat de OROIF. 

 

Pe tru ONG expertul verifi ă  a tul de proprietate iar î  
azul Co tra tului de o esiu e/delegare a ad i istrării 
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Da ă verifi area do u e telor o fir ă aparte e ţa la do e iul pu li ,  expertul ifează ăsuţa di  oloa a 
DA di  fişa de verifi are.  Î  az o trar, expertul ifează ăsuţa di  oloa a NU şi otivează poziţia lui î  
ru ri a „O servaţii  di  fişa de evaluare ge erală a proie tului, proiectul fiind neeligibil.   

EG  I vestiția tre uie să respe te Pla ul Ur a isti  Ge eral î  vigoare  
doar pe tru proie tele are prevăd i vestiții are e esită preze tarea ertifi atului de ur a is  

DOCUMENTE 

PREZENTATE  

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Certificatul de 

Urbanism 

Expertul verifi ă î  aza i for aţiilor di  Certifi atului de Ur a is , vala il la data 
depu erii Cererii de fi a tare, da ă i vestiţia respe tă Pla ul Ur a isti  Ge eral  
Expertul verifi a da ă: 

 i vestiția  respe tă toate spe ifi ațiile di  Certifi atul de Ur a is  eli erat î  
te eiul regle e tărilor Do u e tației de ur a is  faza PUG: 

sau 

 î  situația î  are i vestiția propusă pri  proie t u se regăsește î  PUG, 
solicitantul va depune Certificatul de Urba is  eli erat î  te eiul regle e tărilor 
Do u e tației de ur a is  faza PUZ.  

Da ă verifi area do u e telor o fir ă faptul a i vestiția respe ta Pla ul Ur a isti  Ge eral, expertul 
ifează ăsuţa di  oloa a DA di  fişa de verifi are. Î  az o trar, expertul ifează ăsuţa di  oloa a NU şi 
otivează poziţia lui î  ru ri a „O servaţii  di  fişa de evaluare ge erală a proie tului, proie tul fii d 

neeligibil. 

 

EG  I vestiția va fi pre edată de o evaluare a i pa tului pre o izat asupra ediului da ă a easta poate avea 

efe te egative asupra ediului, î  o for itate u legislația î  vigoare, e țio ată î  ap. .  di  PNDR 
2014-2020.  

DOCUMENTE 

PREZENTATE 

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE 

-Declaratia pe 

propria răspu dere 
de la se țiu ea F a 
ererii de fi a ţare. 

 

Co diția se o sideră î depli ită pri  asu area de ătre soli ita t a de larației pe 
propria răspu dere di  Se țiu ea F di  Cerere de fi a țare pri  are se a gajează ă va 
preze ta do u e tul e is de ANPM, pâ ă la o tra tare, î  ter e ul pre izat î  

otifi area AFIR de sele ție a ererii de fi a țare. Î  etapa de o tra tare verifi area 
î depli irii o diției de eligi ilitate se va realiza î  aza orelării i for aţiilor di  SF/ 
DALI, cu cele din Certificatul de Ur a is  și u ele di  do u e tul e is de ANPM. 

Da ă pri  verifi area de larației pe proprie răspu dere di  se țiu ea F di  ererea de fi a țare se o fir ă 
faptul ă soli ita tul și-a asu at pri  propria se ătură ă va o ți e și va depu e la o tra tare documentul 

e atestă i pa tul i vestiției asupra ediului, e is de ANPM, expertul ifează ăsuța u DA di  fişa de 
verificare. Î  azul î  are soli ita tul u a se at şi după az şta pilat de laraţia pe propria răspu dere di  
se țiu ea F, expertul soli ită a est lu ru pri  E . L şi doar î  azul î  are soli ita tul refuză să îşi asu e 

bunului imobil perioada de delegare a administrarii 

bunului imobil (minim 10 ani). 

Pentru ONG-uri, se verifi a da ă a tul de proprietate sau 
o tra tul de o esiu e asupra lădirii/tere ului are 

fa e/fa  o ie tul ererii de fi a ţare, ertifi ă dreptul de 
proprietate/folosi ţă asupra a estora i i  a i . 
Î  azul o tra telor de o esiu e se verifi ă adresa 
e isă de o e de t di  are să reiasă situaţia privi d 
respe tarea lauzelor o tra tuale, realizarea i vestiţiilor 
prevăzute î  o tra t şi alte lauze. Î  azul î  are 
soli ita tul u şi-a respe tat o ligaţiile o tra tuale sau u 
deţi e drept de folosi ţă asupra i o ilului o esio at 
inclusiv pe perioada de monitorizare, criteriul nu este 

indeplinit. 

De ase e ea expertul verifi ă da ă i vestiția se realizeză 
la ivel de o u ă, respe tiv î  satele o po e te. 
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a gaja e tele orespu zătoare proie tului, expertul ifează NU, otivează poziţia sa î  li iile prevăzute î  
a est s op la ru ri a „O servatii  şi ererea va fi de larată eeligi ilă. 
 

VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE SUPLIMENTARE STABILITE DE CĂTRE GAL 

Pe tru fie are riteriu de eligi ilitate supli e tar sta ilit de ătre GAL, erifi area se a realiza o for  
etodologiei de erifi are a GAL, preluată di  Ghidul soli ita tului ela orat de GAL și Fișa de erifi are a 

eligi ilității î to ită de GAL for ular propriu , a izate de CDRJ, u respe tarea pre ederilor Fișei ăsurii 
din SDL. 

 

Verificarea criteriilor de eligibilitate 

supli e tare sta ilite de ătre GAL 

Unde se  verifica ?             Ce se verifica ? 

EG . Proie tul tre uie să se î adreze î  el 
puți  u ul di tre tipurile de a ti ități 
spriji ite pri  ăsură;  Studii/a alize de 
impact – î  azul i estițiilor; 

Se verifica in Cererea de Finantare , 

SF/Memoriu Justificativ vs. Planul de 

Management (daca acesta exista) 

Incadrarea activitatilor ; 

Existenta studiilor/analizelor 

de impact in documentatiile 

existente sau propuse 

EG  .Corelarea a ti ităților u o ie ti ele 
planului de management 

Se verifica in Cererea de Finantare , 

SF/Memoriu Justificativ vs. Planul de 

Management (daca acesta exista)  

Corelarea a tivităților u 
obiectivele planului de 

management 

EG10. Solicitantul trebuie să se 
încadreze în categoria beneficiarilor 
eligibili mentionați în fișa măsurii din 
SDL 

Se verifica similar cu EG1 Se verifica similar cu EG1 

EG. . Î adrarea zo ei izate i  lista ariilor 
protejate Natura 2000 sau zone cu valoare 

aturală ridi ată di  UAT-uri conform 

tabelului1.  ,sau tabel 2. De la Fisa Masurii   

Se verifica in Cererea de Finantare , 

SF/Memoriu Justificativ sau in Fisa 

Masurii incadrarea zonei  

Incadrearea zonei in  lista Arii 

protejate Natura 2000 sau 

HNV 

   

 

C. Verificarea bugetului indicativ. 

Verifi area o stă î  asigurarea ă toate osturile de i vestiţii propuse pe tru fi a ţare su t eligi ile şi 
al ulele su t ore te iar Bugetul i di ativ este stru turat pe apitole şi su apitole.  

Expertul verifi ă î  Cererea de fi a țare are este a tul or ativ are a stat la aza î to irii SF/DALI: H.G. r. 
28/2008  – pe tru o ie tivele/proie tele de i vestiții e țio ate la art.  di  HG r. /  sau H.G. r. 
907/2016.  

Î  azul î  are soli ita tul a depus ererea de fi a țare o for  H.G. r. /  se verifi ă da ă a fost atașat 
la dosarul ererii de fi a țare do u e tul î  aza ăreia o ie tivul de i vestiție este ex eptat de la 
prevederile H.G. r. /  î  o for itate u Art.  di  a eastă hotărâre.  
Da ă SF/ DALI a fost ela orat o for  H.G. r. /  fără a o ie tivul de i vestiție să se î s rie î  
prevederile Art. 15 din H.G. nr. 907/2016, atunci proiectul este neeligibil. 

Bugetul i di ativ respe tiv a exele A , A  și A  la a esta o pletat de soli ita t î  ererea de fi a țare 
tre uie să fie î  orelare u SF/DALI î  eea e privește stru tura devizului ge eral și a devizelor pe o ie t 
prevăzut a tului or ativ are a stat la aza î to irii lor. 

DOCUMENTE 

PREZENTATE  

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE 

1.Studiul de Fezabilitate / 

Do u e taţia de Avizare 
a Lu rărilor de I terve ţii/ 
Memoriul Justificativ 

doar pe tru a hiziții 
si ple și dotări fără 

o taj , î to ite 
o for  legislaţiei î  

vigoare privind aprobarea 

Se verifi ă Bugetul i di ativ di  ererea de fi a ţare pri  orelarea i for aţiilor 
e ţio ate de soli ita t î  li iile ugetare u prevederile di  fişa teh i ă a su -

ăsurii. 
Se va verifi a da ă tipurile de heltuieli şi su ele î s rise su t ore te şi 
corespu d devizului ge eral al i vestiţiei.  
Bugetul i di ativ se verifi ă astfel: 
- valoarea eligi ilă pe tru fie are apitol să fie egală u valoarea eligi ilă 
din devize; 

- valoarea pe tru fie are apitol sa fie egală u valoarea di  devizul 
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Verifi area o stă î  asigurarea ă toate osturile de i vestiţii propuse pe tru fi a ţare su t eligi ile şi 
al ulele su t ore te iar Bugetul i di ativ este stru turat pe apitole și su apitole. 

Se o pletează atri ea de verifi are a Bugetului i di ativ î  for at ele tro i , se tipărește şi se atasează la E 
. L FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI. 

 

1. I for aţiile fur izate î  adrul ugetului i di ati  di  ererea de fi a ţare su t ore te şi su t î  
o for itate u de izul ge eral de izele pe o ie t pre izate î  Studiul de feza ilitate/ Do u e tația de 

A izare a Lu rărilor de I ter e ții/ Me oriul Justifi ati ?. 
După o pletarea atri ei de verifi are a Bugetului i di ativ, da ă heltuielile di  ererea de fi a ţare 
orespu d u ele di  devizul ge eral şi devizele pe o ie t, eexistâ d difere țe, expertul ifează aseta 
orespu zătoare DA.  

O servație: 
a  Da ă există difere țe de î adrare, î  se sul ă u ele heltuieli eeligi ile su t tre ute î ategoria 
heltuielilor eligi ile, ugetul este retra s is soli ita tului pe tru re al ulare, pri  Fișa de soli itare a 

i for aţiilor supli e tare E . L. 
Prin transmiterea for ularului E . L de ătre soli ita t u ugetul ore tat , expertul va odifi a ugetul î  
Fișa E . L și ifează DA u difere țe , otiva du-și poziţia î  li ia prevăzută î  a est s op la ru ri a O servații. 
Î  azul î  are u se efe tuează ore tura de ătre soli ita t pri  for ularul E . L, expertul ifeaza NU și îşi 

otivează poziţia î  li ia prevăzută î  a est s op la ru ri a O servații.  
 Da ă există i i difere țe de al ul î  ererea de fi a ţare față de devizul ge eral şi devizele pe o ie t, 

expertul efe tuează odifi arile î  uget şi î  atri ea de verifi are a Bugetului i di ativ di  fișa E . L î  aza 
i for ațiilor di  for ularul E . L tri is de ătre soli ita t referitoare la difere țele de al ul , și ifează aseta 
corespunzatoare DA cu difere țe. Î  a est az se vor oferi expli aţii î  ru ri a O servaţii.  
Î  azul î  are u se efe tuează ore tura de ătre soli ita t pri  for ularul E . L, expertul ifează NU și îşi 

otivează poziţia î  li ia prevăzută î  a est s op la ru ri a O servații.  
Cererea de fi a ţare este de larată eligi ilă pri  ifarea asuței orespu zatoare DA/DA u difere te.  

 Î  azul î  are o parte di  i vestiţie u respe tă riteriile de eligi ilitate se va soli ita pri   Fişa de soli itare 
a i for ațiilor supli e tare E . L ore tarea ugetului. Da ă soli ita tul re u ţă la a ea parte de i vestiţie şi 
fu ţio alitatea u este asigurată, atu i proie tul este eeligi il î  î tregul lui.  
d) Pentru tronsoanele de drum forestier care la verificarea pe teren nu s-au identificat ca eligibile, se va 

soli ita, pri   Fişa de soli itare a i for ațiilor supli e tare E . L, ore tarea bugetului indicativ cu trecerea 

heltuielilor afere te a estora î  oloa a heltuielilor eeligi ile. Da ă u se poate re al ula di  i for aţiile 
preze tate î  proie t și respe tiv î  a e aja e tul silvi  , odată u soli itarea ore tării ugetului, se soli ită 
şi larifi ări privi d suprafaţa de fo d forestier deservită de tro so ul/tro soa ele eeligi il/e.  
Da ă soli ita tul re u ţă la a ea parte de i vestiţie şi fu ţio alitatea u este asigurată, atu i proie tul este 

eeligi il î  î tregul lui. 

o ţi utului adru al 
do u e taţiei teh ico-

economice aferente 

i vestiţiilor pu li e, 
pre u  şi a stru turii şi 
metodologiei de elaborare 

a devizului general pentru 

o ie tive de i vestiţii şi 
lu rări de i terve ţii. 
 

Cererea de fi a țare. 
Bugetul i di ativ și 
a exele A , A  și A  la 
acesta. 

ge eral, fără TVA; 

- î  atri ea de verifi are a ugetului i di ativ se o pletează 
„A tualizarea  di  ugetul i di ativ al CF, are u se regăsește î  devizul 
general; 

- î  ugetul i di ativ valoarea TVA este egală u valoarea TVA di  devizul 
general. 

 

Cheile de verificare su t ur ătoarele: 
- valoarea cheltuielilor eligibile de la Cap. 3 <  10% din (cheltuieli eligibile 

de la subCap 1.2 + subCap. 1.3  + Cap.2 + Cap.4 ); 

- heltuieli diverse şi eprevăzute P t. .   tre uie să fie tre ute î  ru ri a 
neeligibil; 

 

 - a tualizarea u poate depăşi % di  totalul  heltuielilor eligi ile. 
Se verifi ă ore titudi ea al ulului.  
Se verifi ă orelarea datelor preze tate î  Devizul ge eral u ele preze tate î  
studiul de fezabilitate. 
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2. Verifi area ore titudi ii ratei de s hi . Rata de o ersie î tre Euro şi o eda aţio ală pe tru 
Ro â ia este ea pu li ată de Ba a Ce tral Europea ă pe I ter et la adresa: 
<http:// .e .i t/i dex.ht l> se a exează pagi a o ţi â d ursul BCE di  data î to irii  Studiului de 
feza ilitate/Do u e tația de A izare a Lu rărilor de I ter e ții : 
Expertul verifi ă da ă data şi rata de s hi  di  ererea de fi a ţare şi ea utilizată î  devizul ge eral di  
studiul de feza ilitate/ Do u e tația de Avizare a Lu rărilor de I terve ții/ Me oriul Justifi ativ. orespu d 
cu cea pu li ată de Ba a Ce tral Europea ă pe I ter et la adresa: <http://www.ecb.int/index.html>. Expertul 

va atașa pagi a o ţi â d ursul BCE di  data î to irii  Studiului de feza ilitate/ Do u e tația de Avizare a 
Lu rărilor de I terve ții/ Me oriului Justifi ativ. 
Da ă î  ur a verifi ării se o stată ă a easta orespu de, expertul ifează aseta orespu zătoare DA. Da ă 
aceasta nu corespunde, expertul ifează aseta orespu zătoare NU şi î ştii ţează soli ita tul î  vederea 
larifi ării pri  Fișa de soli itare a i for aţiilor supli e tare E . L.  

 

. Su t i estiţiile eligi ile î  o for itate u spe ifi atiile su - ăsurii ? 

Se verifi ă da ă heltuielile eeligi ile di  fişa ăsurii di  SDL și/sau ele spe ifi e tipurilor de operațiu i, 
o for  prevederilor regula e telor europe e su t i luse î  devizele pe o ie te și ugetul i di ativ. 

Se verifi ă lista i vestiţiilor şi osturilor eeligi ile şi u prevederile Hotărârii de Guver  r. /  privi d 
sta ilirea adrului ge eral de i ple e tare a ăsurilor ofi a ţate di  Fo dul Europea  Agri ol pe tru 
Dezvoltare Rurală pri  Progra ul Naţio al de Dezvoltare Rurală  – , u odifi ările şi o pletările 
ulterioare. 

Se verifi ă lista i vestiţiilor şi osturilor eeligi ile şi u prevederile ap. .  di  Progra ul Naţio al de 
Dezvoltare Rurală  – 2020. 

 

4. Costurile generale ale proiectului a ele osturi e esare pe tru pregătirea şi i ple e tarea proie tului, 
o stâ d î  heltuieli pe tru o sulta ţă, proie tare, o itorizare şi a age e t, i lusiv o orariile pe tru 
o siliere privi d dura ilitatea e o o i ă şi de ediu, taxele pe tru eli erarea ertifi atelor, pre u  şi ele 

privi d o ţi erea avizelor şi autorizaţiilor e esare i ple e tării proie telor, prevăzute î  legislaţia aţio ală  
dire t legate de realizarea i estiției, u depases  % di  ostul total eligi il al proie tului, respectiv 5% 

pentru acele proiecte care nu includ constructii? 

Da a a este osturi se i adreaza i  pro e tele spe ifi ate ai sus, expertul ifează DA i  aseta 
orespu zatoare, i  az o trar ifează NU şi îşi otivează poziţia î  li ia prevăzută î  a est scop la rubrica 

O servaţii Pri  tra s iterea for ularului E . L de ătre soli ita t u ugetul ore tat, expertul o pletează 
ugetul di  fișa E . L și ifează DA u difere țe și îşi otivează poziţia î  li ia prevăzută î  a est s op la 

ru ri a O servații. 
Î  azul î  are u se efe tuează ore tura de ătre soli ita t, expertul ifează NU și îşi otivează poziţia î  
li ia prevăzută î  a est s op la ru ri a O servații.  
Cererea de fi a ţare este de larată eligi ilă pri  ifarea ăsuței orespu zătoare DA/DA u difere țe. 
 

. Cheltuielile di erse şi epre ăzute Cap. .  di  Bugetul i di ati  su t î adrate î  ru ri a eeligi il ? 

Expertul verifi ă î  ugetul i di ativ da ă valoarea heltuielilor diverse şi eprevăzute este tre ută la ru ri a 
cheltuieli neeligibile. 

Da ă a este osturi se î adrează la ru ri a eeligi ile, expertul ifează DA î  aseta  orespu zătoare, î  az 
o trar soli ită ore tarea ugetului i di ativ pri  for ularul E . L.  

Pri  tra s iterea for ularului E . L de ătre soli ita t u ugetul ore tat, expertul o pletează ugetul di  
fișa E . L și ifează DA u difere țe și îşi otivează poziţia î  li ia prevăzută î  a est s op la ru ri a O servații. 
Î  azul î  are soli ita tul u tra s ite for ularul E . L u ugetul ore tat, expertul ifează NU și îşi 

otivează poziţia î  li ia prevăzută î  a est s op la ru ri a O servații.  
Cererea de fi a ţare este de larată eligi ilă pri  ifarea ăsuței orespu zătoare DA/DA u difere țe.  
 

6. TVA-ul este ore t î adrat î  oloa a heltuielilor eeligibile/ eligibile? 

http://www.ecb.int/index.html
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Taxa pe aloarea adăugată este heltuială eeligi ilă, u ex epţia azului î  are a easta u se poate 
re upera î  te eiul legislaţiei aţio ale pri i d TVA-ul și a pre ederilor spe ifi e pe tru i stru e te 
financiare. 

Expertul verifi ă da ă soli ita tul a ifat ăsuţa orespu zătoare î  de laraţia pe propria răspu dere de la 
se țiu ea F di  ererea de fi a țare. 
Da ă soli ita tul este plătitor de TVA, valoarea TVA afere t heltuielilor eligi ile purtătoare de TVA, este 
tre ută î  coloana cheltuielilor neeligibile? 

Expertul verifi ă da ă valoare TVA este tre ută î  oloa a heltuielilor eeligi ile, î  azul î  are soli ita tul a 
de larat ă este plătitor de TVA, şi ifează DA î  ăsuţa orespu zătoare.  
Expertul va ifa ăsuţa NU î  azul î  are soli ita tul este plătitor de TVA şi valoarea TVA este tre ută î  
oloa a heltuielilor eligi ile şi va opera odifi ările î  ugetul i di ativ, otivâ du-şi de izia la ru ri a 

O servaţii. 
Da ă soli ita tul este eplătitor de TVA, valoarea TVA afere ta heltuielilor eligi ile purtătoare de TVA, poate 
fi tre ută î  oloa a heltuielilor eligi ile sau eeligi ile. 
Expertul va ifa DA î  ăsuţa orespu zătoare da ă TVA este tre ut î  oloa a heltuielilor eligi ile si verifi ă 
da ă valoarea TVA se referă u ai la valoarea heltuielilor eligi ile purtătoare de TVA.  
 Î  azul ide tifi ării u or difere ţe, expertul verifi ă ore titudi ea valorii TVA şi ifează DA u difere ţe şi va 
opera odifi ările î  ugetul i di ativ, otivâ du-şi de izia la ru ri a O servații. 
D. Verifi area rezo a ilităţii preţurilor.  

. Prețurile utilizate la î to irea de izelor se î adrează î  pre ederile                                   H.G. r. 
/  u o pletările şi odifi ările ulterioare ? 

Expertul o pară ostul total al i vestiției fără TVA  di  Devizul Ge eral, u valoarea osturilor sta ilite de 
AFIR pe tru lu rări de i vestiții. Î  situaţia î  are valoarea u itară di  ererea de fi a ţare este ai are 
de ât ea sta ilita de AFIR pe tru a elaşi tip  de i vestiţie, se soli ită justifi ări privi d fu da e tarea 
osturilor adoptate şi, după az, ela orarea de devize pe o ie t disti te pe tru ategoriile de lu rări i luse î  
al ulul ostului, după u  ur ează : 
 î  azul î  are expertul o stată ă valoarea totală fără TVA  di  ugetul propus î  ererea de fi a țare  

prezi tă o a atere upri să î tre  și % î  plus față de ostul de referi ță, îl va o sidera eligi il fără a 
î epe o aprofu dare a rezultatului; 

 î  azul î  are expertul o stată ă valoarea totală fără TVA  di  ugetul propus î  ererea de fi a țare  
prezi tă o a atere î tre . % și % î  plus față de ostul de referi ță, va efe tua o a aliză aprofu dată 
a proie tului pe tru verifi area valorii e țio ate ai sus pe aza ele e telor specifice din cadrul 

a estuia. Totodată a esta va soli ita i for ații supli e tare e efi iarului di  are să reiasă foarte lar 
odalitatea de al ul a valorii totale fără TVA . Expertul va de ide, î  fu ție de do u e tele pri ite, 

eligibilitatea proie tului și va justifi a detaliat î  fișa de evaluare la ru ri a o servatii de izia luată;  
 î  azul î  are expertul o stată ă valoarea totală fără TVA  di  ugetul propus î  ererea de fi a țare  

prezi tă o a atere peste . %  î  plus față de ostul de referi ță, va efe tua a eeași  a aliză 
aprofu data a proie tului a î  azul de ai sus și va tra s ite proie tul î preu ă u a aliza efe tuată, u 
pu tul sau de vedere, la sediul e tral. Experții de la sediul e tral vor evalua, di  pu t de vedere al 

rezo a ilității preturilor, valoarea totală fără TVA  di  ugetul propus î  ererea de fi a țare, iar î  azul 
î  are o sideră e esar vor soli ita i for ații supli e tare. Î  ur a a estei verifi ări experții vor de ide 
da ă proie tul verifi at respe tă rezo a ilitatea prețurilor. 

Î  plus, î  azul î  are se o stată osturi afere te i vestiției de ază, ap. .  di  Devizul Ge eral, ai ari 
de ât ele si ilare sta ilite pri  HG r. / , expertul va a aliza situația și va soli ita larifi ările 

e esare, după az.  
Î  fu ţie de răspu s și de a aliza efe tuată, expertul ajustează, da ă este azul, ugetul i di ativ şi otifi ă 
soli ita tul despre a este odifi ări. Motivele are au o dus la odifi ări ale ugetului su t e ţio ate la 
rubrica Observaţii. 
 

. Pe tru lu rări, există î  SF/DALI de laraţia proie ta tului se ată şi şta pilată pri i d sursa de preţuri ?  
Expertul verifi ă existe ţa pre izărilor proie ta tului privi d  sursa de preţuri di  Studiul de feza ilitate/DALI, 
da ă de laraţia este se ată şi şta pilată şi  ifează î  aseta orespu zătoare DA sau NU.   
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Da ă proie ta tul u a i di at sursa de preţuri pe tru lu rari, expertul î ştii ţează soli ita tul pri  for ularul 
E3.4L pentru trimiterea declaratiei proiectantului privind sursa de preţuri, e ţio â d ă da ă a easta u este 
tra s isă, heltuielile devi  eeligi ile. După pri irea de larației proie ta tului privi d sursa de preţuri, 
expertul ifează DA. Da ă î  ur a soli itării de i for aţii, soli ita tul u fur izează de laraţia  proiectantului 

privi d sursa de preţuri, heltuielile orespu zătoare devi  eeligi ile şi expertul odifi ă ugetul i di ativ 
respe tiv valoarea totală eligi ilă proie tului, î  se sul di i uării a estuia u osturile orespu zătoare. 
 

E. Verificarea Planului Financiar 

 

Plan Financiar Totalizator  

 Cheltuieli eligibile Cheltuieli neeligibile Total proiect 

0 1 2 3 

 Euro Euro Euro 

1. Ajutor public nerambursabil    

. Cofi a ţare pri ată, di  are:    

    2.1  - autofi a ţare    

    2.2  - î pru uturi    

3.Buget Local    

4. TOTAL PROIECT    

Pro e t o tri uţie pu li ă    

Avans solicitat    

Procent avans    

 

For ule de al ul:                                               Restri ţii 
Col.3 = col.1 + col.2                 R.1, col.1= grad de interventie% x R.4, col.1 

 R.4  = R.1 + R.2 + R.3                                                

R.2 = R.2.1 + R.2.2           Procent avans = Avans solicitat / Ajutor public nerambursabil*100 

                                             X %=pro e t o tri uție pu li ă 

 

 Pla ul fi a iar este ore t o pletat şi respe tă gradul de i ter e ţie pu li ă ?.  
Expertul verifi ă da ă i te sitatea spriji ului este de ax.  % pe tru i vestiţiile propuse şi u va depăşi: 
Expertul verifi ă da ă i te sitatea spriji ului este de axi u : 
 % pe tru pe tru operațiu ile ge eratoare de ve it 

 % pe tru operațiu ile ge eratoare de ve it u utilitate pu li ă 

 % pe tru operațiunile negeneratoare de venit 

 

 Proie tul se î adrează î  plafo ul axi  al spriji ului pu li  era ursa il sta ilit de GAL pri  fișa 
ăsurii di  SDL, fără a depăși aloarea axi ă eligi ilă era ursa ilă de 28.342 euro? 

Expertul verifi ă î  Pla ul fi a iar, râ dul „Ajutor pu li  era ursa il , oloa a , da ă heltuielile eligi ile 
orespu d u plafo ul axi  pre izat î  fișa teh i ă a ăsurii di  SDL şi su t î  o for itate u o dițiile 

precizate. 

Da ă valoarea eligi ila a proie tului se î adrează î  plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil, 

expertul ifează î  aseta orespu zătoare DA. 
Da ă valoarea eligi ilă a proie tului depășeste plafo ul axi  al spriji ului pu li  era ursa il, expertul 

ifează î  aseta orespu zătoare NU şi îşi otivează poziţia î  li ia prevăzută î  a est s op la ru ri a 
O servaţii. 

 A a sul soli itat se î adrează î tr-u  ua tu  de pâ ă la % di  ajutorul pu li  afere t proie tului ? 

Expertul verifi ă da ă ava sul erut de ătre soli ita t reprezi tă el ult % di  ajutorul pu li  pe tru 
i vestiţii. Da ă da, expertul î s rie valoarea î  Pla ul fi a iar şi ifează aseta DA, î  az o trar soli ită 
corectarea bugetului indicativ prin formularul E3.4L.  

Prin trans iterea for ularului E . L de ătre soli ita t u ugetul ore tat, expertul î s rie valoarea î  Pla ul 
fi a iar și ifează DA u difere țe și îşi otivează poziţia î  li ia prevăzută î  a est s op la ru ri a O servatii. 
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 Î  azul î  are u se efe tuează ore tura de ătre soli ita t, expertul ifează NU și îşi otivează poziţia î  
li ia prevăzută î  a est s op la ru ri a O servatii. 
Î  azul i  are pote țialul e efi iar u a soli itat ava s, expertul ifează aseta Nu este cazul. 

 

F. VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECȚIE APLICATE DE CĂTRE GAL 

Pe tru fie are riteriu de sele ție apli at de ătre GAL, erifi area se a realiza o for  etodologiei de 
erifi are a GAL, preluată di  Ghidul soli ita tului ela orat de GAL și Fișa de erifi are a criteriilor de 

sele ție î to ită de GAL for ular propriu , a izate de CDRJ, u respe tarea pre ederilor Fișei ăsurii di  
SDL. 

Ate ție! Da ă î  ur a verifi ării riteriilor de sele ție se o stată erori u privire la a ordarea pu tajelor, se 
vor respecta prevederile i di ate la Capitolul .  di  Ma ualul de pro edură. 
 

F. VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECȚIE APLICATE DE CĂTRE GAL 

Se verifica conform Fisa Selectie 

 
Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL 

3.Analiza, evaluarea și 
selecția proiectelor:

3.1. Depunerea 

Proiectelor de catre 

Beneficiari

3.2. Analiza si evaluarea 

Proiectelor Verificarea 

conformitatii si 

eligibilitatii , analiza cf. 

criteriilor /coerenta cu  

SDL (criterii locale) 

3.3. Comisia de 

Evaluare/analiza/

decizie/Raport 

Selectie/Publicitate

3.4. Comisia 

Contestatii/Raport 

Contestatii  /Publicitate

 3.5.Transmiterea 

proiectelor spre AFIR / 

aprobare-validare-

contractare

(Procedura EVAL  )

3.1. Depunerea Proiectelor de catre Beneficiari
Proiectele /Cererile Finantare se depun la sediul /registratura GALMMV  

in perioada mentionata in Apelul de Proiecte 

- se inregistreaza /numar intrare RegProiecte

-se evalueaza conformitatea/Formular Conf si se  da 1 ex orig la 

deponent + numar inregistrare in Registru Proiecte

3.2. Analiza si evaluarea Proiectelor 
Verificarea conformitatii si eligibilitatii , analiza cf. criteriilor /

coerenta cu  SDL (criterii locale) se efectueaza de catre 

Responsabili cu verificarea, evaluarea i selecţia proiectelor

3.3. Comitet Selectie analiza/decizie/Raport Selectie/

Informare Beneficiari si Publicitate/ Termen de contestatie

Comitet Selectie ales de Adunarea Generală a Asociaților și 
Consiliul Director), format din 15 membri ai parteneriatului. 

Pentru fiecare membru al comitetului de selecție se stabileste un 
membru supleant. 

3.4. Contestatii/Perioada de contestatii /Comisia de Solutionare 
Contestatii 

Raport Contestatii  /Info Beneficiar si Publicitate

 3.5.Transmiterea proiectelor aprobate 

spre AFIR / aprobare-validare-contractare

Conformitatea 

Eligibilitate si 

Selectie

Punctaj

Raport 

Evaluare

Raport 

Contestatii

Transmitere 

pentru 

Validare/

Semnare/

Contractare 

 
Selecția proiectelor 
Selecția proiectelor se va face de către membrii Comitetului de Selectie constituit la nivelul GAL MMV. 

Comitetul de Selecţie este format din 15 membri ai parteneriatului, din care 4  membri din sectorul 
public, 5 membri din sectorul privat şi 6 membri din sectorul societății  civile (ONG). Pentru fiecare funcție 
în parte este prevăzut un supleant respectând algoritmul.  

Comitetul de selecție va aplica regula „dublului cvorum”,respectiv pentru validarea voturilor, este 
necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din membrii comitetului de selecție, din care 
peste 50% să fie din mediul privat şi societate civilă, organizatiile din mediul urban reprezentind mai putin de 
25%.  

Verificarile vor fi efectuate de catre 2 evaluatori GALMMV, respectind principiul de verificare 4 ochi., 
respectiv vor fi semnate de catre expertii evaluatori angajati in cadrul GALMMV . 

 
Fiecare persoana implicata in procesul de evaluare si selectie a proiectelor de la nivelul GALMMV 

(evaluatori, membrii comitetului de selectie si membrii comisiei de solutionare a contestatiilor ) are obligatia 
de a respecta prevederile OUG nr.66/2011, cu modificarile si completarile ulterioare , privind evitarea 
conflictului de interese conform legilstatiei «  Descrierea mecanismelor de evitare a posibillelor conflicte de 
interese  conform legislatiei nationale « . 

In acest sens premergator procesului de evaluare si selectie , persoanele implicate de la nivelul 
GALMMV (inclusiv expertii cooptati , in cazul externalizarii serviciilor de evaluare ) vor completa o declaratie 
pe proprie raspundere privind evitarea conflictului de interese, care sa contina minim aspectele precizate in 
cadrul ghidului de implementare. 
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Dacă unul dintre proiectele depuse pentru selecție aparține unuia dintre membrii comitetului de 
selecție, persoana/organizația în cauză nu are drept de vot și nu va participa la întâlnirea comitetului 
respective. 
Metodologia de verificare a acestora este disponibilă pe site-ul GALMMV la secțiunea Apeluri Selecție, 
subsecțiunea Manual Proceduri: http://galmmv.ro/manual-proceduri/ 

Verificarea proiectelor depuse privind conformitatea administrativă, eligibilitatea şi încadrarea în 
criteriile de selecţie se realizează de către experţii din cadrul compartimentului tehnic al GAL-ului, cu 
excepția cazului în care solicitant e GAL-ul, conform Procedurii de evaluare și selecţie aprobată de organele 
de decizie ale GAL- ului, în termen de 30 zile, de la depunere, cu respectarea principiului de verificare 4 
ochi avand în vedere : 
- Fișa Măsurii din SDL; 
- Ghidul Solicitantului pentru Măsura M4/4A; 
- Criteriile de eligibilitate și selectie și punctajele aferente aprobate de Adunarea Generală. 
Toate verificările se realizează pe evaluări documentate, în baza unor fișe de verificare elaborate la nivelul 
GAL MMV, datate și semnate de expertul evaluator și verificate de managerul GAL MMV. 
În etapa de evaluare a proiectului, experții GAL MMV vor realiza vizite pe teren, dacă se consideră necesar. 
Concluzia privind respectarea condițiilor de eligibilitate pentru Cererile de Finanțare, pentru care s-a decis 
verificarea pe teren, se va formula numai după verificarea pe teren. 
Managerul GAL MMV în termen de maxim 5 zile după finalizarea evaluării, dispune convocarea Comitetului de 
Selectie care va analiza îndeplinirea condiţiilor de conformitate, eligibilitate şi selecţie și va emite Raportul 
de Selectie. 
Criteriile de selecție și punctajul aferent fiecărui criteriu sunt aprobate de Adunarea Generală GAL. 
 
Criteriile de selecție cu punctajele aferente inclusiv metodologia de verificare a acestora se gasesc  
in Ghidul Solicitantului elaborat de catre GALMMV, publicat pe site ul www.galmmv.ro , Masura M4/4A. 

Criterii LEADER – Nu este cazul 
Criterii specifice măsurii 
CS. . Suprafața deservită 

CS. .Valoarea de utilitate pu li ă a zo ei Natura  sau zo ă u î altă valoare aturală propusă pri  
proiecte;  

CS.3.Numar Sit-uri incluse;  

CS.4.Numar UAT uri incluse.  

Criterii /principii 

de selectie 

Indicatori  Punctaj  Punctaj 

minim 

Punctaj 

Maxim 

Punctaj 

realizat 

CS1. Suprafața 
deservită 

Suprafata in ha a zonei 

Protejate 

      
  

sub 1 ha 5 5   

intre 1-2 ha 10     

intre 2- 3 ha 15     

intre 3- 6 ha 20     

peste 6 ha 30   30 

CS2. Valoarea 

de 

utilitate 

publică a 
zonei 

Natura 

2000 sau 

zonă cu 
înaltă 
valoare 

naturală 
propusă 

VUP       

Investitii 

tangibilesi/sauintangibile ce au 

legatura cu indeplinirea 

obiectivelor de biodiversitate , 

starea de conservare a speciilor 

si habitatelor 

5  5   



Domeniul agromediu si clima  10    

Indeplinirea obiectivelor de 

biodiversitate 

15     


http://galmmv.ro/manual-proceduri/
http://www.galmmv.ro/
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prin 

proiecte 

Starea de conservare a speciilor 

protejate  

20     


Starea de conservare a 

habitatelor  

25     


Sporirea valorii de utilitate 

publica a unei zone Natura 2000 

30   30 


Investitii in activitati de 

informare , educare si 

constientizare a populatiei  

30  30 



CS3. Numar Sit-

uri incluse 

1 sit 5 5   

2 situri 10     

Mai mult de 2 situri 20   20 

CS4. Numar 

UAT uri 

incluse 

1 x UAT 5 5   

2 xUAT 10     

Mai mult de 2 x UAT 20   20 

   Punctaj min/MAX selectie  =min 20 puncte , 

MAX 100 puncte 

  20 100 


 

Tabel 1. Selectie/Punctaje Minimale 

Departajare: 

În cazul în care două sau mai multe proiecte vor avea același punctaj vor fi aplicate 
următoarele criterii de departajare: 

a) Punctajul cel mai mare la criteriile CS4 

b) Punctajul  cel mai mare la Criteriile CS3 

c) Punctajul  cel mai mare la Criteriile CS2 

d) Punctajul  cel mai mare la Criteriile CS1 

I. Metodologia de verificare  
  Criterii de 

selectie 

Indicatori LEADER Unde se verifica  Rezultat Verificare 

CS1

. 

Suprafața 
deservită 

Suprafata in ha  a 

zonei protejate 

tinta  

CF , SF, Memoriu 

Justificativ , 

Da  Nu  Nu e cazul 

CS2

. 

Valoarea de 

utilitate publică a 
zonei Natura 2000 

sau zonă cu înaltă 
valoare naturală 
propusă prin 
proiecte 

7 actiuni punctate  
 

CF , SF, Memoriu 

Justificativ , 

    

CS3

. 

Numar Sit-uri 

incluse 

1,2, sau mai multe 

site uri 

CF , SF, Memoriu 

Justificativ , 

   

CS4 Numar UAT uri 

incluse 

1,2, sau mai multe 

UAT uri  

CF , SF, Memoriu 

Justificativ , 

   

Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție: 
Perioada de elaborare a Raportului de Selectie Intermediar/Final este de maxim 5 zile lucrătoare de 

la data finalizării activităților de evaluare și selecție de către experții GAL MMV pentru toate proiectele 
depuse în cadrul unui apel. 
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Raportul de selecţie Final se publică pe pagina de internet a GAL MMV  www.galmmv.ro după 
aprobarea acestuia de către Comitetul de Selecţie a Proiectelor și avizarea lui de către CDRJ  

Modalitatea de prezentarea a rezultatelor evaluării 
După încheierea procesului de evaluare şi selecţie desfășurat de către personalul GAL, Comitetul Local de 
Selecţie a Proiectelor va emite Raportul de Selecţie Intermediar / Raportul de Evaluare în care vor fi înscrise 
proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate şi eligibile selectate, valoarea acestora, numele 
solicitanţilor, iar pentru proiectele eligibile punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie. 
GAL-ul va înştiinţa solicitanţii asupra rezultatelor procesului de evaluare şi selecţie prin publicarea pe pagina 
proprie de web a Raportului de Selecţie Intermediar/Raportului de Evaluare şi prin afişarea lui la sediul GAL-
ului.  
GAL va notifica solicitanţii asupra motivele pentru care proiectele nu au fost selectate, în maxim 3 zile de la 
data Raportului de Selecție; 

–   se vor menţiona criteriile de eligibilitate care nu au fost îndeplinite sau punctajul obţinut pentru 
fiecare criteriu de selecţie  

-  precum şi perioada de depunere şi soluţionare a contestaţiilor. 
Notificările vor fi transmise de GAL cu confirmare de primire din partea solicitanţilor sau vor fi predate 
personal cu semnătură de primire din partea reprezentantului legal al potenţialului beneficiar. 
GAL poate exclude din flux etapa de Raport Intermediar și perioada de primire a contestațiilor și poate să 
elaboreze direct Raport de Selecție Final doar în situația în care nu există proiecte neeligibile sau proiecte 
eligibile și neselectate, deci când valoarea proiectelor totală a proiectelor eligibile este mai mică sau egală 
cu alocarea financiară a apelului respectiv, dat fiind faptul că nu există condiții care să conducă la 
contestarea rezultatului procesului de evaluare și selecție. 

Depunerea și soluționarea contestațiilor 
Solicitanţii ale căror proiecte au fost declarate neeligibile sau au fost declarate eligibile şi neselectate, pot 

depune contestaţii la sediul GAL în maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării sau în maximum 5 zile 
lucrătoare de la data publicării Raportului de Selecţie pe pagina de web www.galmmv.ro 

Contestaţiile trimise după expirarea termenului prevăzut vor fi respinse. 
Contestaţiile, semnate de solicitanți, se depun la sediul GAL Maramureș Vest sau se transmit prin 

poștă/curierat la adresa: Oraș Tăuții Măgherăuș, Str. 1, Nr 194, cam. 15 Jud. Maramureș sau prin e-mail, scanate, 
la adresa secretariat@maramures-vest.ro 

Obiectul contestaţiei va fi strict legat de Cererea de Finanţare depusă de solicitant. 
În acest sens, se pot contesta motivele pentru declararea neeligibilității sau punctajul acordat unuia sau mai 

multor criterii de selecție. 
Soluționarea contestațiilor se va realiaza, în termen de 10 zile, de către Comisia de Soluţionare a 

Contestaților care este constituită din 3 membri - un reprezentant al sectorului public și 2 reprezentanți ai 
sectorului privat și socității civile. 

După analizarea tuturor contestațiilor depuse, Comisia de Soluționare a Contestațiilor întocmește Raportului 
Final de soluționare a contestațiilor, Comitetul de Selecție a proiectelor parcurge procedura de selecție a 
cererilor de finanțare. 

Perioada de elaborare a Raportului de solutionare a contestațiilor este de 2 zile lucrătoare de la data 
finalizării contestației și de 12 zile lucrătoare de la data depunerii contestatiei. 

Întocmirea Raportului de selecţie final a Cererilor de Finanţare 
Pentru proiectele care au fost parcurse toate etapele de verificare se întocmește Raportul de Selecție Final 

în care vor fi înscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate şi eligibile selectate, valoarea acestora, 
numele solicitanţilor, iar pentru proiectele eligibile punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie. 

Perioada de elaborare a Raportului de Selectie Intermediar/Final este de maxim 5 zile lucrătoare de la data 
finalizării activităților de evaluare și selecție de către experții GAL MMV pentru toate proiectele depuse în cadrul 
unui apel. 

Raportul de selecţie Final se publică pe pagina de internet a GAL MMV  www.galmmv.ro după aprobarea 
acestuia de către Comitetul de Selecţie a Proiectelor și avizarea lui de către CDRJ . 

  Solicitanţii vor depune dosarul Cererii de Finanaţare în 2 exemplare, un original i o copie, fiecare 
dosar având anexată forma electronică pe DVD/CD, scanata cu rezolute min de 200 dpi, si Cererea de Finatare si 
in format Excel.     

Informaţii detaliate puteţi solicita la sediul GAL Maramure  Vest, în  Tăuţii Măgherău ,  Strada. 1, 
numărul 194, camera 15, program de lucru 07.30 – 15.30,  (sediul primăriei Tăuţii Măgherău ) Judeţ 
Maramure  sau la numerele de telefon: 0262293277; 0722229302 e-mail: secretariat@maramures-vest.ro  

              Vă oferim i varianta electronică (suport CD/DVD) sau pe suport tipărit a informaţiilor detaliate 
aferente măsurilor lansate de GALMMV. 

Trebuie evitată depunerea proiectelor în ultimele 5 zile pentru ca solicitantul, în cazul constatării 
neconformității cererii de finanțare, să aibă posibilitatea redepunerii acesteia.  

În etapa de autorizare a plăților, toate cererile de plată trebuie să fie depuse inițial la GAL MMV 
Anunţul referitor la apelul de selecţie a cererilor de finanţare  în cadrul GAL Maramureş Vest va fi publicat 

pe pagina de internet a GAL-ului www.galmmv.ro și va fi disponibil pe suport tipărit la Sediul GAL Maramures 
Vest. 

 
Alte informații relevante: 

http://www.galmmv.ro/
http://www.galmmv.ro/
file:///D:/!!!GALMMV_2015_2020/!!Antet_Andrei_25iunie_2017/secretariat@maramures-vest.ro
http://www.galmmv.ro/
file:///D:/!!!GALMMV_2015_2020/!!Antet_Andrei_25iunie_2017/secretariat@maramures-vest.ro
file:///I:/Fise/www.galmmv.ro
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Pentru semnarea Contractului de finanțare, solicitanții trebuie să prezinte în mod obligatoriu, în termen de maximum 15 
(cincisprezece) zile de la primirea Notificării următoarele documente: 

Document de la instituția financiară cu datele de identificare ale acesteia şi ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa 
instituției financiare, codul  IBAN al contului în care se derulează operațiunile cu AFIR) - pentru solicitanții publici documentul va fi eliberat 
obligatoriu de trezorerie; 

Cazierul judiciar al responsabilului legal, în original, care să ateste lipsa înscrierilor care privesc sancţiuni penale în domeniul 
economico-financiar; 

Documentul/documentele care dovedesc capacitatea şi sursa de cofinanţare privată a proiectului, prin extras de cont (în original) și/sau 
contract de credit (în copie), acordat în vederea implementării proiectului. În cazul în care dovada co-finanțării se prezintă prin extras de 
cont, acesta va fi însoțit de Angajamentul reprezentantului legal al proiectului (model afișat pe site-ul www.afir.info) (pentru 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%;Alte documente (se vor preciza, după caz, în Notificarea E6.8.3L). Dacă 
beneficiarul nu prezintă documentele prevăzute în Notificare sau nu se prezintă spre semnare la termenul stabilit și nici nu solicită, în scris, 
Autorității Contractante alte termene, atunci se consideră că a renunțat la ajutorul financiar. În cazul în care beneficiarul solicită prelungirea 
termenului de prezentare a clarificărilor solicitate, noul termen nu poate depăși termenul inițial stabilit cu mai mult de 10 (zece) zile. 


