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VARIANTA DETALIATĂ 
 

APEL DE SELECȚIE PROIECTE NR. 2 
 

Măsura 9/6B  
Renovarea,  dezvoltarea  localităților  din  teritoriul  GAL  Mara-

Gutâi, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia şi 
populația locală şi punerea în valoare a patrimoniului cultural și 

natural 
 
Data lansării Apelului de selecție: 27 aprilie 2018 
 
Depunerea proiectelor se poate face în  perioada: 27 aprilie - 31 mai 2018 
 

Atenţie! Depunerea continuã a proiectelor în cadrul sesiunii se opreşte înainte de 

termenul limitã prevãzut, atunci când valoarea publicã totalã a proiectelor depuse, 

excluzând valoarea publicã totalã a proiectelor retrase ajunge la 200% din nivelul 

alocării sesiunii aferente măsurii, dar nu mai puțin de 5 zile lucrătoare, respectiv nu 
mai repede de 09 mai 2018, când oprirea depunerii de proiecte nu este condiționată de 
atingerea plafonului de 200% din nivelul alocării sesiunii. 
 
Data limită de depunere a proiectelor: 31 mai 2018, ora 14.00 
Atenţie la informaţia de mai sus privind închiderea sesiunii în cazul atingerii pragului 
de supracontractare! 

 
Proiectele se depun la sediul GAL Mara-Gutâi din Comuna Ocna Șugatag, str. Unirii, nr. 
66, județul Maramureș, de luni până vineri, în intervalul orar: 09.00 -14.00, data limită este 31 
mai 2018. 
 
Mãsura lansatã prin acest apel de selecție: Măsura 9/6B «Renovarea,  dezvoltarea  
localităților  din  teritoriul  GAL  Mara-Gutâi, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru 
economia şi populația locală şi punerea în valoare a patrimoniului cultural și natural» 
  
Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: 
Proiectele se depun la sediul GAL Mara-Gutâi din Comuna Ocna Șugatag, str. Unirii,nr. 66, 
județul Maramureș, de luni până vineri, în intervalul orar: 09.00 -14.00. 
 
Solicitanții eligibili pentru Măsura 9/6B:  
 
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura M 9/6B sunt:  
Beneficiari direcţi: 

 Entități publice: autorităţi publice locale şi asociaţiile acestora (ADI-uri) 
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Autorităţi publice locale-Comunele şi Oraşul Cavnic din teritoriul GAL Mara-Gutâi  
şi 
Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitarã (ADI) – reprezintã structuri de cooperare cu 
personalitate juridicã, de drept privat, înfiinţate în condiţiile legii de unitãţile administrativ 
teritoriale pentru realizarea în comun a unor proiecte pentru dezvoltare de interes zonal sau 
regional ori furnizarea în comun a unor servicii publice (Legea Adminstraţiei publice locale nr. 
215/2001) 
 
Nu sunt eligibile cererile de finanțare depuse de Consiliile Locale în numele 
comunelor. 
 
ATENŢIE ! Reprezentantul legal al comunei este primarul sau înlocuitorul de drept al 
acestuia în conformitate cu Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare. 
Reprezentantul legal al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară este preşedintele consiliului 
de administraţie, în conformitate cu Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare). 
 

 ONG-uri definite conform legislaţiei naţionale în vigoare 
 

 Așezăminte culturale - instituţii publice sau persoane juridice de drept privat, 
indiferent de forma de organizare şi finanţare, care desfãşoarã activitãţi în domeniul cultural, 
de informare şi educaţie permanentã, reprezentând servicii culturale de utilitate publicã, cu 
rol în asigurarea coeziunii sociale şi a accesului comunitar la informaţie. 
 

 Unităţi de cult - cultele recunoscute sunt persoane juridice de utilitate publică. Ele se 
organizează şi funcţionează în baza prevederilor constituţionale şi ale Legii nr. 489/2006 
privind libertatea religioasã şi regimul general al cultelor, M.Of. nr. 11/08.01.2007, în mod 
autonom, potrivit propriilor statute sau coduri canonice. 

 

 Parteneriate public-private 
 

 Persoane juridice care deţin în proprietate sau administrează obiective de 
patrimoniu cultural sau natural de interes local şi care aplicã pentru protejarea patrimoniului 
cultural de interes local şi/sau al patrimoniului natural 
 
Punctul/punctele de lucru, după caz, ale solicitantului trebuie să fie situate în teritoriul 
acoperit de GAL Mara-Gutâi, activitatea desfășurându-se în teritoriul acoperit de GAL Mara-
Gutâi.  
 
Teritoriul GAL Mara-Gutâi cuprinde localitãţile: Bârsana, Budeşti, Bocicoiu Mare, Călineşti, 
Câmpulung la Tisa, Deseşti, Giuleşti, Ocna Şugatag, Onceşti, Sarasău, Săpânţa, Remeți, 
Vadu Izei, Orașul Cavnic 
 
Fondul disponibil alocat în aceastã sesiune: 149.158,00 Euro (sumã publicã 
nerambursabilã) 
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Suma  maximã nerambursabilã pe proiect în (euro) fără TVA: 70.000,00 Euro 
 
Sume (aplicabile) și rata sprijinului: 
Intensitatea sprijinului nerambursabil :  
-100% pentru investiții negeneratoare de venit 
-100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică 
- 90% pentru investiții generatoare de venit pentru cheltuielile eligibile din proiect 
 
Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să-l folosescă solicitanții (versiune 
editabilă) este cel editabil de pe site-ul GAL Mara-Gutâi, 
www.gal-maragutai.ro. 
 
Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea 
proiectului în conformitate cu cerințele Fișei măsurii 9/6B din SDL și ale Ghidului 
Solicitantului elaborat de către GAL  sunt: 
 
1.1. Studiul de Fezabilitate / Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii, 
întocmite conform legislaţiei în vigoare privind conţinutul cadru al documentaţiei 
tehnico‐economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de 
elaborare a devizului general pentru obiecte de investiţii şi lucrări de intervenţii privind 
aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor 
publice și însoțite de toate studiile, expertizele, avizele și acordurile specifice fiecărui tip de 
investiție, conform reglementărilor legale în vigoare. 

 
1.2. Memoriu justificativ (în cazul dotărilor). 
 
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. 
 
Cursul de schimb valutar utilizat va fi cel publicat de Banca Central Europeană pe internet la 
adresa: http: www.ecb.int/index.htm., din data întocmirii Studiului de 
Fezabilitate/Documentaţiei de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenţie/Memoriului Justificativ. 
Important ! În Cererea de Finanţare trebuie specificat numele proiectului/investiţiei așa 
cum este menţionat în Certificatul de Urbanism. 
 
2.1. Certificat de Urbanism, valabil la data depunerii Cererii de Finanţare, eliberat în 
condiţiile Legii 50/1991, modificată, completată şi republicată, privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcţii și aflat în termenul de valabilitate la data depunerii cererii de 
finanțare. 
3.1 Pentru UAT-uri şi ADI: 
Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al UAT/UAT-urilor, întocmit conform 
legislaţiei în vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, atestat prin 

http://www.gal-maragutai.ro/
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Hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României (copie după Monitorul 
Oficial)  
și  
în situaţia în care în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public, investițiile care fac 
obiectul proiectului, nu sunt incluse în domeniul public sau sunt incluse într-o poziţie globală, 
solicitantul trebuie să prezinte: 
3.2 Hotărârea Consiliului local /Hotărârile Consiliului local în cazul ADI privind 
aprobarea modificărilor şi/sau completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public 
sau detalierii poziţiei globale existente, cu respectarea prevederilor Art. 115 alin. (7) din 
Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a administraţiei 
publice locale, adică să fi fost supusă controlului de legalitate al Prefectului, în condiţiile legii 
(este suficientă prezentarea adresei de înaintare către instituţia prefectului pentru controlul 
de legalitate), 
Important! HCL de modificare / completare a domeniului public sunt valabile numai ca anexe 
la inventarul atestat în condiţiile legii (prin Hotărâre a Guvernului) 
 

și/sau 

 

3.3 Avizul administratorului terenului aparţinând domeniului public, altul decat cel administrat 

de primarie (DACA ESTE CAZUL) 

 

3.4 Documente doveditoare ale dreptului de proprietate/ dreptul de uz, uzufruct, 

superficie, servitute /administrare al ONG-urilor, Unităților de cult, Persoanelor fizice 

autorizate/societăților comerciale pe o perioadă de 10 ani asupra bunurilor imobile la 

care se vor efectua lucrări, conform Cererii de Finanţare; 

6.1. Hotărârea Consiliului local /Hotărârile Consiliului local în cazul ADI pentru 
implementarea proiectului, cu referire la următoarele puncte (obligatorii): 
• necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiţiei; 
• lucrările sunt prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a 
investiţiei; 
• angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanţã a investiţiei pe o perioadă de 
minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi; 
• caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.) 
• agenţii economici deserviţi direct de investiţie (dacã este cazul, numãr şi denumire); 

• nominalizarea şi delegarea reprezentantului legal al UAT-ului /ADI pentru relaţia cu 
AFIR în derularea proiectului 
• detalierea activităţilor sociale/culturale desfășurate în ultimele 12 luni, anterioare datei 
depunerii Cererii de finanţare, dacã este cazul. 

 Angajamentul de asigurare a cofinanţãrii, dacã este cazul. 
 
Modelul de hotãrâre a Consiliului local este orientativ ! (Anexa 5 la Ghidul solicitantului) 
 
Sau 
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6.2 Hotărârea Adunării Generale pentru implementarea proiectului specific fiecărei 

categorii de solicitanți cu referire la însuşirea / aprobarea de către ONG, Unitate de cult, 

Persoană fizică autorizată / Societate Comercială a următoarelor (condiții obligatorii): 

• necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiţiei; 

• lucrările sunt prevăzute în bugetul solicitantului pentru perioada de realizare a investiţiei; 

• angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanţã a investiţiei pe o perioadă de 

minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi; 

• 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; 

• agenţii economici deserviţi direct de investiţie (dacã este cazul), numãr şi denumire; 

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

 Angajamentul de asigurare a cofinanţãrii, dacã este cazul. 
 
7.1. Certificatul de înregistrare fiscală 
 
7.2. Încheiere privind înscrierea în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor, rãmasã definitivă şi  
irevocabilă/Certificat de înregistrare în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor 
şi 
7.2.1 Actul de înfiinţare şi statutul  ADI/ONG/ Unitate de cult, etc. 
Sau 
7.2.2. Actul de înfiinţare şi statutul Aşezământului Monahal  (Mãnăstire , Schit sau Metoc) 
Sau 
7.2.3. Actul Constitutiv, Certificatul de înregistrare a firmei, Hotărârea tribunalului de pe 
lângă ONRC, Certificat constatator eliberat de ONRC. 
10. 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). 
 
11.1 Notificare privind conformitatea proiectului cu condițiile de igienã şi sănătate publică  
Sau 
11.2.Notificare că investiția nu face obiectul evaluării condițiilor de igienă și sănătate 
publică, dacă este cazul. 
 
12. Lista agentilor economici deserviţi de proiect, care va conţine denumirea, adresa, 
activitatea desfăşurată, codul proiectului cu finanțare europeană și valoarea totală a 
investiției, pentru fiecare investiție accesibilizată şi a institutiilor de sociale și de interes public 
deservite direct de proiect.  ( DACA ESTE CAZUL) 
 
13. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de 
solicitant (va cuprinde amplasamentul investiţiei, 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). 
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14.3 Programul de măsuri dispus de autoritățile competente în domeniul gospodăririi 
apelor, sănătate publică, mediu în vederea îndeplinirii normelor de calitate stabilite de 
legislația în vigoare privind calitatea apei/ apei epurate în cazul în care autorizaţia de 
exploatare este suspendată (DACA ESTE CAZUL). 
Sau 
 
14.4 Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor si Documentele care atestă că 
beneficiarul a solicitat organelor competente în domeniu emiterea autorizaţiilor de 
funcţionare (DACA ESTE CAZUL). 
 
15. 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. 
 
16. Extrasul din strategie din care rezultã cã investiţia este în corelare cu strategia de 
dezvoltare județeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții, precum şi 
copia documentului de aprobare a Strategiei 
 
18. Copia Documentului de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului. 
 
20. Declarația pe propria răspundere din care să reiasă că după realizarea investiției 
din patrimoniul cultural, aceasta  va fi înscrisă  într-o rețea de promovare turistică (Anexa 6 la 
Ghidul solicitantului) 
 
Atenție ! Înscrierea într‐o rețea de promovare turistică se va verifica la ultima tranșă de 
plată. 
 
21. Avizul emis de cãtre Ministerul Culturii sau, dupã caz, de catre serviciile publice 
deconcentrate ale Ministerului Culturii, respective Direcţiile Judeţene pentru  Culturã  pe  
raza  cãrora  sunt  amplasate  obiectivele,  conform  Legii 422/2001 privind protejarea 
monumentelor istorice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care sa 
confirme faptul ca obiectivul propus spre finantare face parte din patrimoniul cultural de 
interes national grupa A, de interes local - grupa B sau de interes local fara a face parte din 
cele 2 categorii si ca se poate interveni asupra lui (documentatia este adecvata). 
 
22. Dovada eliberatã de Muzeul judeţean, prin care se certificã verificarea documentarã şi 
pe teren, dacã este cazul, asupra unor interventii antropice cu caracter arheologic in 
perimetrul aferent proiectului propus pentru finantare nerambursabila (OG 43/2000, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare) 
 
23. Document eliberat de Primărie/ Centrul eparhial (în cazul Unităţilor de Cult)/ Comitet 
director al ONG/Societate comercială, din care să rezulte numărul de activităţi desfășurate 
ce au avut loc în ultimele 12 luni, anterioare datei depunerii Cererii de Finanţare, dacã este 
cazul. 
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28. Alte documente justificative (se vor specifica după caz) 
Declaraţie pe propria răspundere a beneficiarului de raportare catre GAL Mara-Gutâi 
(Anexa 7 la Ghidul solicitantului) prin care solicitantul  se  angajeazã  sã raporteze  cãtre  
GAL  toate plãţile  aferente proiectului  selectat,  ce  vor  fi efectuate  de AFIR. 
 
ATENŢIE ! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanţare, 
termenul de valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
 
Documentele ce vor fi prezentate la semnarea contractului de finanțare cu AFIR: 
 
Solicitantul are obligaţia de a depune la Autoritatea Contractantă (CRFIR) următoarele 
documente, cu caracter obligatoriu în termenele impuse de la data primirii notificării (după 
caz, în funcție de termenul de obținere a documentului emis de ANPM sau în funcţie 
de termenul de depunere a proiectului tehnic): 
 
4. Document emis de ANPM 
4.1 Clasarea notificării 
Sau 
4.2 Decizia etapei de încadrare, ca document final (prin care se precizează că proiectul nu 
se supune evaluării impactului asupra mediului şi nici evaluării adecvate) 
sau 
4.3 Acord de mediu în cazul în care se impune evaluarea impactului preconizat asupra 
mediului  
sau  
4.4 Acord de mediu în cazul evaluării impactului asupra mediului și de evaluare adecvată 

(dacã este cazul)  

4.5 Aviz Natura 2000 pentru proiectele care impun doar evaluare adecvată. 
 
Termenul maxim de prezentare a documentelor emise de ANPM este precizat în notificarea  
AFIR emisă în conformitate cu procedurile aprobate prin ordin al Ministrului Aagriculturii și 
Dezvoltării Rurale, termen care curge de la data comunicării notificării. 
După expirarea termenului prevăzut pentru prezentarea documentului de mediu, Contractul 
de Finanțare nu mai poate fi semnat. 
 
8. Certificat/e care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale, emise de Direcţia Generală 
a Finanţelor Publice şi, dacă este cazul, graficul de reeşalonare a datoriilor către bugetul 
consolidat. 
 
9. Certificatul de cazier judiciar  
 
17. Proiectul tehnic va respecta prevederile legale în vigoare privind conţinutului-cadru al 
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de 
intervenţii. 
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19. Dovada achitãrii integrale a datoriei față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de 
întârziere, dacă este cazul  
 
24. Extras de cont care confirmă cofinanțarea investiției, dacă este cazul. 
 
25. Cazier judiciar al reprezentantului legal. Cazierul judiciar poate fi solicitat de către 
AFIR, în conformitate cu prevederile Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare. 
 
26. Cazier fiscal al solicitantului. 
 
27. Declarația de eșalonare a depunerii dosarelor cererilor de plată, inclusiv cea pentru 
decontarea TVA, unde este cazul. 
 
Solicitanţii, au obligaţia de a depune toate documentele necesare în vederea încheierii 
contractului de finanţare, o singură dată (documentele se vor depune centralizat, indiferent 
de data emiterii), în termenul precizat în notificarea AFIR.  
Nedepunerea documentelor obligatorii în termenele prevăzute conduce la 
neîncheierea contractului de finanţare! 
 
Mai mult, în cazul nedepunerii de către solicitanţi a documentelor menţionate mai sus în 
termenele precizate în cuprinsul notificării, respectiv dovada cofinanțării, dacă este cazul, 
sau proiectul tehnic, acestora li se vor aplica prevederile art. 6 din HG 226/2015 cu 
modificările şi completările ulterioare.  
 
ATENŢIE ! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanţare, 
termenul de valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
 
Criteriile de selecție și documentele justificative pe care trebuie să le depună 
solicitantul în vederea punctării criteriilor de selecție: 
 
CS1. Proiecte realizate în parteneriat, 10 puncte. 
Se verifică dacă în MJ/SF/DALI este specificat că beneficiarul va realiza proiectul într-un 
parteneriat de colaborare si este specificat, clar si concis, rolul fiecarui partener.  
 
CS2. Proiecte cu impact micro-regional, 10 puncte. 
Se verifică dacă în MJ/SF/DALI este specificat impactul micro-regional real şi descris, 
necesitatea şi specificitatea proiectului la nivel micro-regional şi cum contribuie la 
dezvoltarea pe termen mediu şi lung. 
 
CS3. Proiecte care contribuie la conservarea obiectivelor de patrimoniu, 20 puncte. 
Se verifică dacă în MJ/SF/DALI este specificat cum contribuie proiectul la conservarea 
obiectivelor de patrimoniu. De asemenea, se verificã documentul eliberat de Primărie/ 
Centrul eparhial (în cazul Unităţilor de Cult)/ Comitet director al ONG/Societate comercială, 
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din care să rezulte numărul de activităţi desfășurate ce au avut loc în ultimele 12 luni, 
anterioare datei depunerii Cererii de Finanţare, dacã este cazul. 
 
CS4. Proiecte care contribuie la valorificarea produselor locale, 20 puncte. 
Se verifică dacă în MJ/SF/DALI este specificat dacă proiectul contribuie proiectul la 
valorificarea produselor locale şi descrie pe scurt măsura în care contribuie la dezvoltarea 
acestora. 
 
CS5. Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție 
similară, 10 puncte. 
Documente de verificat: Raportul asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă 
din fonduri europene; de verificat dacã solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin pentru o 
investiţie similară sau nu are în derulare un proiect cu investiţie similară. 
 
Se acordã punctaj numai dacã nu a mai fost finanţatã o investiţie similarã în aceeaşi 
localitate (în cazul în care o comunã aplicã pentru unul sau mai multe sate componente, 
pentru o investiţie similarã pentru care a primit anterior sprijin comunitar dar pentru un alt/e 
sat/e din componenţa sa, aceastã comunã nu primeşte punctaj;  în cazul A.D.I. aceasta 
primeşte punctaj numai dacã niciuna dintre comunele în care se realizeazã investiţia nu a 
mai beneficiat de sprijin comunitar anterior pentru investiţii similare. 
 
CS6. Mediu: proiectul pãstreazã şi valorificã patrimoniul natural, proiectul vizeazã 
reducerea consumului de energie, proiectul valorificã energii regenerabile, 20 puncte. 
Se verifică dacă în MJ/SF/DALI este specificat că beneficiarul va valorifica energia 
regenerabilă şi îşi propune reducerea consumului de energie prin activităţi bugetate din 
suma eligibilă nerambursabilă 
 
CS7. Inovare: proiectul este o idee nouã în teritoriu, 10 puncte. 
Se verifică dacă în MJ/SF/DALI este specificat că ca proiectul este inovativ pentru teritoriul 
GAL Mara-Gutâi şi contribuie la dezvoltarea şi diversificarea investiţiilor din teritoriu. 
 
Selecția proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de 
selecţie, în cadrul alocării disponibile. 
 
Pentru proiectele cu același punctaj, departajarea se va face descrescător în funcție 
de valoarea eligibilă a proiectului, exprimată în euro. 
 
În cadrul Mãsurii 9/6B, în cazul proiectelor cu același punctaj și aceeași valoare a 
sprijinului, departajarea acestora se va face în funcţie de urmãtoarele prioritãţi : 
a) în ordine descrescătoare, având prioritate proiectele care propun acţiuni de mediu 
bugetate (proporţional cu ponderea pe care o are valoarea investiţiei pentru acţiunile de 
mediu în valoarea totală eligibilă a proiectului) 
b) proiecte care prevãd crearea de locuri de muncã ; 
c) proiecte realizate în parteneriat ; 
d) solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin nerambursabil din partea GAL Mara-Gutâi. 
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Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească 
solicitantul, inclusiv metodologia de verificare a acestora 
 
Verificarea conformităţii Cererii de finanţare şi a anexelor acesteia se realizează pe baza 
formularului GE 1.1 L „Fişa de verificare a conformitãţii”. 
Verificarea conformitãţii constã în : 
-verificarea conformităţii cererii de finanţare și verificarea încadrării proiectului  
-verificarea conformității documentelor anexate 
 
Nu vor fi solicitate informaţii suplimentare în etapa de verificare a conformitãţii. 
 
Condiţii minime obligatorii de eligibilitate pentru acordarea sprijinului : 
 
Pentru a putea primi sprijin în cadrul Măsurii 9/6B, solicitantul sprijinului trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii de eligibilitate: 
 
Eligibilitatea solicitantului: 
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 secțiunea (F) din CF - 
Declaraţia pe proprie răspundere? 
4. Solicitantul respectă prevederile art. 6, din H.G. Nr.226/2015 privind stabilirea cadrului 
general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate 
din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat cu modificările 
si completările ulterioare? 
(solicitantul care se încadrează în prevederile art. 6 poate depune/ redepune doar în 
sesiunile următoare celei în care a fost depus proiectul selectat pentru finanțare, lansate de 
GAL - dacă este cazul) 
5. Solicitantul este în insolvență sau incapacitate de plată? 
 
Condiţii  de eligibilitate ale proiectului: 
Condiţii de eligibilitate din Manual de procedurã SM 19.2, versiunea 04, secţiunea Fișa 
de evaluare generală a proiectului cu obiective care se încadrează în prevederile art. 
17,alin. (1), lit. c), d) art. 20, alin. (1), lit. b), c), d), e), f)  și g) din Reg. (UE) nr. 1305/2013 

 EG1 - Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili 
Se vor verifica actele juridice de înființare și funcționare, specifice fiecărei categorii de 
solicitanți, certificat de înregistrare fiscală, declaratia pe proprie raspundere a solicitantului 
privind datoriile fiscale restante din cererea de finanţare. 
 

 EG2- Investiția se încadrează în cel puțin una dintre acțiunile eligibile din fișa 
măsurii din SDL? 
Se vor verifica Fișa măsurii din SDL, Studiul de Fezabilitate/ Documentația de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenții/ Memoriu Justificativ (doar în cazul achizițiilor simple și dotărilor care 
nu presupun montaj) întocmite conform legislaţiei în vigoare, Certificatul de Urbanism, după 
caz 
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 EG3-Solicitantul trebuie să se angajeze că va asigura mentenanța investiției pe 

o perioadă de minimum 5 ani de la data ultimei plãţi 
Se vor verifica Declarația pe propria răspundere, Hotărârea Consiliului Local (Hotărârile 
Consiliilor Locale în cazul ADI), Hotărârea Adunării Generale specifice fiecărei categorii de 
solicitanți pentru implementarea proiectului, prin care a depus angajamentul de a suporta 
cheltuielile de mentenanță a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării 
ultimei plăți. 
 
Îndeplinirea acestui criteriu va fi demonstrată în baza documentelor: Hotărârea/Hotărârile 
Consiliului Local/Hotărârea Adunării Generale specifice fiecărei categorii de solicitanți (ONG, 
Unitate de cult, Persoană fizică autorizată/Societate Comercială, Aşezãmânt cultural, etc.) 
pentru implementarea proiectului. 
 

 EG4-Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul 
economic al acesteia 
Îndeplinirea acestui criteriu va fi demonstrată în baza documentelor Hotărârea/Hotărârile 
Consiliului Local/Hotărârea Adunării Generale specifice fiecărei categorii de solicitanți (ONG, 
Unitate de cult, Persoană fizică autorizată/Societate Comercială, etc.) pentru implementarea 
proiectului. 
 

 EG5-Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General în vigoare  
(doar pentru proiectele care prevăd investiții pentru care se prezintă certificatul de 
urbanism) 
Documente verificate: Certificatul de Urbanism, valabil la data depunerii Cererii de finanţare 

Dacã proiectul o impune, se va verifica dacă investiția respectă toate specificațiile din 

Certificatul de Urbanism eliberat în temeiul reglementărilor Documentaţiei de urbanism faza 

PUG. 

În situaţia în care investiţia propusă prin proiect nu se regăseşte în PUG, solicitantul va 
depune Certificatul de Urbanism eliberat în temeiul reglementărilor Documentaţiei de 
urbanism faza PUZ. 
 

 EG6-Introducerea investiției din patrimoniul cultural în circuitul turistic, la 
finalizarea acesteia (doar pentru proiectele care prevăd investiții privind obiective de 
patrimoniu) 
Documente verificate: Declarația pe propria răspundere dată de solicitant din care să reiasă 
că după realizarea investiției din patrimoniul cultural, aceasta va fi înscrisă într-o rețea de 
promovare turistică 
 
Condiţii suplimentare de eligibilitate din Fişa Mãsurii din Strategia de Dezvoltare 
Localã a GAL Mara-Gutâi 

 EG7 - Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili 
Se vor verifica actele juridice de înființare și funcționare, specifice fiecărei categorii de 
solicitanți, certificat de înregistrare fiscală, declaratia pe proprie raspundere a solicitantului 
privind datoriile fiscale restante din cererea de finanţare. 
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 EG8 -Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau în incapacitate de plată 

Se vor verifica: Declarația pe propria răspundere, alte documente specifice, după caz, 
fiecărei categorii de solicitanți. 
 

 EG9-Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe 
o perioadă de minim 5 ani, de la ultima plată; 
Se vor verifica declarația pe propria răspundere, Hotărârea Consiliului Local (Hotărârile 
Consiliilor Locale în cazul ADI), Hotărârea Adunării Generale specifice fiecărei categorii de 
solicitanți. 
Se va verifica dacă solicitantul a depus angajamentul de a suporta cheltuielile de 
mentenanță a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți.  
 
Îndeplinirea acestui criteriu va fi demonstrată în baza documentelor: Hotărârea/Hotărârile 
Consiliului Local/Hotărârea Adunării Generale specifice fiecărei categorii de solicitanți (ONG, 
Unitate de cult, Persoană fizică autorizată/Societate Comercială, Aşezãmânt cultural, etc.) 
pentru implementarea proiectului. 
 

 EG10-Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură: 
Criteriul de eligibilitate va fi demonstrat în baza informaţiilor din Memoriul justificativ, Studiul 
de Fezabilitate/Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii, întocmite conform 
legislaţiei în vigoare, precum și în baza Certificatului de Urbanism. 
 
Se verificã, de asemenea, Documentul eliberat de Primărie/ Centrul eparhial ( în cazul 
Unităţilor de Cult)/ Comitet director al ONG/Societate comercială, din care să rezulte numărul 
de activităţi desfășurate ce au avut loc în ultimele 12 luni, anterioare datei depunerii Cererii 
de Finanţare, dacã este cazul. 
 
Pentru invesitiţiile care privesc patrimoniul, la Studiul de Fezabilitate/Documentaţia de 
Avizare a Lucrărilor de Intervenţii/Memoriul Justificativ se vor atașa, după caz, următoarele 
documente: 

 Avizul emis de către Ministerul Culturii sau, după caz, de către serviciile publice 
deconcentrate ale Ministerului Culturii, respectiv Direcțiile Județene pentru Cultură sau de 
către Primării (pentru obiectivele de patrimoniu neclasificate) pe raza cărora sunt amplasate 
obiectivele, conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare, care să confirme faptul că obiectivul propus spre 
finanțare face parte din patrimoniul cultural de interes local și că se poate interveni asupra lui 
(documentația este adecvată) 

și 

 Dovadă eliberată de Muzeul județean, prin care se certifică verificarea documentară 
și pe teren, dacă este cazul, asupra unor interveții antropice cu caracter arheologic în 
perimetrul aferent proiectului propus pentru finanțare nerambursabilă (OG nr. 43/2000, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare). 
 
Pentru proiectele care vizează intervenţii asupra obiectivelor de patrimoniu, documentaţia va 
fi întocmită conform DISPOZIŢIEI Nr. 4300/VN/03.11.2005 privind unele măsuri pentru 
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îmbunătăţirea activităţii în domeniul avizării, elaborată de Ministerul Culturii, pentru investiţii 
de restaurare/conservare a obiectivelor de patrimoniu și a DISPOZIȚIEI nr. 

5596‐VN/01.08.2007 pentru completarea DISPOZIŢIEI Nr. 4300/VN/03.11.2005. 
Elaborarea documentațiilor tehnice se face doar de către specialiști sau experți atestați de 
Ministerul Culturii.  
Intervențiile asupra monumentelor istorice se fac numai pe baza și cu respectarea avizului 
emis de către Ministerul Culturii sau, după caz, de către serviciile publice deconcentrate ale 
Ministerului Culturii, excepție de la aceasta o fac documentațiile de restaurare a 
componentelor artistice (decorațiuni murale, pictură murală, etc.) ale căror avize sunt emise 
doar de Ministerul Culturii. 
 
Atenţie ! Proiectele privind restaurarea, conservarea și dotarea clădirilor/ monumentelor din 
patrimoniul cultural imobil de interes local de clasă (grupă) B vor viza strict 
clădirea/monumentul de clasă (grupă) B și nu alte clădiri/anexe care nu se regăsesc în Lista 
monumentelor istorice 2015, conform Ordinului ministerului culturii nr. 2.828/2015. 
 
În cadrul unui proiect de modernizare a căminelor culturale sau de renovare a 
clãdirilor publice, nu este permisă extinderea pe orizontală sau verticală a acestora cu 
excepția construcțiilor realizate pentru: grupuri sanitare, dotarea cu centrale termice, 
sisteme de stingere a incendiilor și amenajări pentru accesul persoanelor cu 
dizabilități, doar dacă acestea nu au existat în clădirea inițială sau nu mai corespund 
necesităților actuale. 
 
În cazul proiectelor care vizează investiţii în modernizarea obiectivelor de patrimoniu cultural 

de interes local, așezăminte monahale, inclusiv a așezămintelor culturale ‐ cămine culturale, 
pentru stabilirea intensităţii sprijinului Documentațiile de Avizare pentru Lucrări de 
Intervenții/Memoriul Justificativ vor fi însoţite de Analiza Cost Beneficiu. 
 
Se va verifica documentul  Declarația pe propria răspundere dată de solicitant din care să 

reiasă că după realizarea investiției din patrimoniul cultural, aceasta va fi înscrisă într‐o rețea 
de promovare turistică. 
 

 EG 11-Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltară locală 
și/sau județeană aprobată; 
Se va verifica extrasul din strategie din care rezultă că investiția este în corelare cu strategia 
de dezvoltare județeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții, precum și 
copia hotărârii sau a documentului  de aprobare a Strategiei. 
 

 EG12-Investiția să se realizeze în teritoriul GAL Mara-Gutâi; 
Teritoriul GAL Mara – Gutâi cuprinde urmãtoarele 14 Unități Administrativ Teritoriale: 
Comunele Bîrsana, Bocicoiu Mare, Budeşti, Călineşti, Câmpulung la Tisa, Deseşti, Giuleşti,  
Ocna Şugatag, Onceşti, Remeţi, Sarasău, Săpânţa, Vadu Izei şi oraşul Cavnic. 
 
 
Se vor verifica următoarele documente: 

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

b) Hotărârea/Hotărârile Consiliului Local privind aprobarea modificărilor şi/sau 
completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziţiei 
globale existente cu respectarea prevederilor Art. 115 alin. (7) din Legea nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a administraţiei 
publice locale, adică să fi fost supusă controlului de legalitate al Prefectului, în 
condiţiile legii (este suficientă prezentarea adresei de înaintare către instituţia 
prefectului pentru controlul de legalitate), 

sau 
c) Documente doveditoare ale dreptului de proprietate/ dreptul de uz, uzufruct, 

superficie, servitute /administrare al ONG‐urilor, Unităților de cult, Persoanelor fizice 
autorizate/societăților comerciale, Aşezãmânt cultural, Parteneriat)  pe o perioadă de 
10 ani, asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări, conform Cererii de 
Finanţare. 

 
Conformitatea şi Eligibilitatea efectuată de GAL: 
În timpul sesiunii de depunere a proiectelor, angajații GAL, care au atribuții în fișa postului, 
verifică conformitatea proiectului, iar pentru proiectele declarate conforme se va verifica 
respectarea criteriilor de eligibilitate și vor acorda punctajele aferente fiecărei cereri de 
finanțare în conformitate cu cerinţele impuse de măsurã. 
 
Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL : 
 
Procedura de evaluare şi selecţie  
Punctajul minim admis la finanţare: pentru aceastã mãsurã punctajul minim este 10 
puncte. 
 
Evaluarea proiectelor depuse, inclusiv termenele stabilite 
Potenţialul beneficiar depune proiectul la secretariatul GAL, sub formă de Cerere de 
Finanţare și a documentelor anexă, atașate cererii de finanțare de către reprezentantul legal 
al  solicitantului sau împuternicitul acestuia prin procurã notarialã.  
 
Se vor utiliza formularele de cereri de finanţare aferente fiecărei măsuri, puse la dispoziţia 

solicitanţilor pe site‐ul GAL Mara-Gutâi, ultima variantã. 
 
Cursul de schimb valutar utilizat va fi cel publicat de Banca Central Europeană pe internet la 
adresa: http: www.ecb.int/index.htm., din data întocmirii Studiului de Fezabilitate. 
 
Experţii GAL verifică conformitatea proiectului și respectarea criteriilor de eligibilitate în 
conformitate cu cerinţele impuse de mãsurã. Toate verificările efectuate de către evaluatori 
vor respecta principiul de verificare “4 ochi”, respectiv vor fi semnate de către doi experți. 
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GAL va avea în vedere aplicarea criteriilor de eligibilitate și de selecție prevăzute în fișa 
tehnicã a mãsurii din cadrul strategiei, precum și criteriile generale de eligibilitate, valabile 
pentru tipul de proiect depus. 
Toate verificările se realizează pe evaluări documentate, în baza unor fișe de verificare 
elaborate la nivelul GAL, datate și semnate de experții evaluatori angajați de GAL, termenele 
fiind de aproximativ 45 zile lucrãtoare de la închiderea sesiunii de depunere a proiectelor în 
cadrul Apelurilor de selecţie lansate. Excepţional, aceste termene pot fi prelungite pentru 
situaţii justificate. 
 
Verificarea conformitãţii şi a îndeplinirii criteriilor de elgibilitate se face în baza 
formularelor întocmite de GAL: GE 1.1 L Fişa de verificare a conformităţii şi GE 2.1 L Fişa de 
verificare a eligibilităţii, disponibile pe site-ul GAL, în secţiunea Apel de selecţie. 
Experţii GAL vor întocmi şi completa Fişa de Verificare a criteriilor de selecţie (formular GE 
3.1 L - Fişa de verificare a criteriilor de selecție) pentru proiectele declarate eligibile. Aceasta 
trebuie să cuprindă toate criteriile de selecţie ale măsurii în care se încadrează proiectul. 
 
Fiecare persoană implicată în procesul de evaluare și selecție a proiectelor de la nivelul GAL 
(evaluatori, membrii Comitetului de Selecție și membrii Comisiei de soluționare a 
contestațiilor) are obligația de a respecta prevederile OUG nr. 66/2011, cu modificările și 
completările ulterioare referitoare la evitarea conflictului de interese. 
 
Premergător procesului de evaluare și selecție, toate persoanele implicate la nivelul GAL în 
evaluarea şi selecţia proiectelor, inclusiv experții cooptați, în cazul externalizării serviciilor de 
evaluare (membri în Comitetul de Selectie, în Comisia de Solutionare a Contestatiilor sau 
angajaţii GAL implicaţi în procesul de evaluare) vor completa o Declaratie pe proprie 
răspundere privind evitarea conflictului de interese. 
 
Procesul de selecție și procesul de verificare a contestațiilor se desfășoară potrivit 
„Regulamentului de evaluare şi selecţie” al GAL Mara-Gutâi, afişat pe site-ul www.gal-
maragutai.ro şi la sediul GAL. 
 
Procedura de evaluare şi selecţie este detaliatã în secţiune distinctã  în Ghidul Solicitantului 
pentru măsura M9/6B. 
 
Modalitatea de prezentare a rezultatului evaluării: 
După încheierea procesului de evaluare și selecție, Comitetul de Selecție va emite un 
Raport de Selecție Intermediar, în care vor fi înscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile 
neselectate și eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanților, iar pentru 
proiectele eligibile punctajul obținut pentru fiecare criteriu de selecție. Raportul de Selecție 
Intermediar va fi publicat pe pagina de web a GAL şi afişat la sediul GAL.  
 
În baza acestuia, experţii GAL vor transmite rezultatele selecției către solicitanți prin 
Notificare privind rezultatul evaluãrii şi selecţiei, formularul GAL GE6.1 L Notificarea cererilor 
de finanţare eligibile/neeligibile. 
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Dupã încheierea termenului de contestaţii şi în baza Raportului Comisiei de Contestaţii, dacã 
este cazul, Comitetul de Selecție va emite Raportul de Selecție final în care vor fi înscrise 
proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate și eligibile selectate, valoarea acestora, 
numele solicitanților, iar pentru proiectele eligibile punctajul obținut pentru fiecare criteriu de 
selecție.  
 
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 totală a 
proiectelor eligibile este mai mică sau egală cu alocarea financiară a apelului de selecție 
respectiv, dat fiind cã nu există condiții care sã conducã la contestarea rezultatului procesului 
de evaluare și selecție. 
 
Raportul final de selecție va fi datat, aprobat de către Comitetul de Selecție prin semnarea 
în dreptul fiecãrui membru și va prezenta ștampila GAL. 
 
Se va specifica apartenența membrilor prezenți ai Comitetului de Selecție (reprezentanți 
legali sau alte persoane mandatate în acest sens de către respectivele entități juridice, în 
conformitate cu prevederile statutare), la mediul privat sau public şi urban– 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%.  
 
Pentru transparența procesului de selecție a proiectelor, la întrunirile Comitetului de selecţie 
va lua parte, fãrã drept de vot şi un reprezentant al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale, din cadrul Compartimentului de Dezvoltare Rurală de la nivel regional aflat în 
subordinea MADR. 
 
De asemenea, Raportul de selecție va prezenta semnătura reprezentantului CDRJ, care 
supervizează procesul de selecție. 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. 
 
În vederea asigurării transparenței procesului de selecție realizat la nivelul GAL, Rapoartele 
de Selecție vor fi făcute publice, minim pe pagina de web a GAL. 
 
Modalitatea de desfășurare a procesului de selecție a proiectelor: 
Componența și obligațiile Comitetului de Selecție şi a Comisiei de soluţionare a 
contestaţiilor: 
 
Comitetul de selecţie a proiectelor-este organismul tehnic cu responsabilităţi privind 
selectarea pentru finanţare a proiectelor depuse în cadrul GAL-ului, în conformitate cu 
procedura de selecţie stabilită de către GAL.  
 
Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor- reprezintă organismul tehnic cu responsabilităţi în 
soluţionarea contestaţiilor adresate privind rezultatele procesului de selecţie a proiectelor ce 
solicită finanţare. Comisia de contestaţii, formatã din 5 persoane, are o componenţă diferită 
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faţă de cea a Comitetului de Selecţie. Membrii vor respecta regulile conflictului de interese, 
completând aceeași declarație ca și membrii Comitetului de selecție. Comisia de Soluționare 
a Contestațiilor va analiza doar proiectele care au făcut obiectul contestațiilor.  
 
Comitetul de selecţie a proiectelor al GAL Mara-Gutâi este alcătuit din 7 persoane, 
(reprezentanţi ai autorităţilor şi organizaţiilor care fac parte din parteneriat), respectiv 2 
parteneri publici, 2 parteneri privaţi şi 3 parteneri reprezentanţi ai societãţii civile.  
Fiecare membru al Comitetului de selecție are un supleant. 
 
Dacă unul din proiectele depuse pentru selectare aparţine unuia din membrii comitetului, în 
această situaţia persoana (organizaţia) în cauza nu are drept de vot şi nu va participa la 
întâlnirea comitetului respectiv. 
 
Comitetul de selecţie a proiectelor şi membrii supleanți sunt informaţi de cãtre 
personalul GAL asupra Listei proiectelor depuse la GAL Mara-Gutâi în cadrul apelului de 
selecție finalizat. 
Membrii Comitetului de selecție şi membrii supleanți sunt anunțați în scris în primele 3 zile 
lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a proiectelor în vederea informării şi 
excluderii situației de conflict de interese faţã de proiectele depuse. Dacã membrii 
Comitetului de selecție se afla în conflict de interese cu unul dintre proiecte/solicitanți va 
notifica în scris în termen de 3 zile pe reprezentanții GAL, pentru a fi înlocuit de membrul 
supleant în cadrul ședinței Comitetului de selecție pentru respectivul apel de selecție. 
 
Comitetul de selecţie analizează proiectele depuse în cadrul acestei mãsuri.  
 
Comitetul de selecție al GAL trebuie să se asigure de faptul că proiectul ce urmează a primi 
finanțare răspunde obiectivelor propuse în SDL și se încadrează în planul financiar al GAL. 
Proiectele care nu corespund obiectivelor și priorităților stabilite în SDL pe baza căreia a fost 
selectat GAL, nu vor fi selectate în vederea depunerii la AFIR. 
 
Deciziile Comitetului de selecţie a proiectelor se iau cu o majoritate calificatã de 2/3 din 
totalul voturilor.  
 
Selecția proiectelor se face aplicând regula de „dublu cvorum”, respectiv pentru validarea 
voturilor este necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din parteneri, din 
care peste 50% să fie din mediul privat şi societate civilă, organizațiile din mediul urban 
reprezentând mai puțin de 25%. 
 
Comitetul de Selecţie analizează dacă valoarea contribuţiei GAL/FEADR, exprimată în euro, 
a proiectelor eligibile ce întrunesc pragul minim pentru măsurile ce prevăd acest lucru, 
supuse selecţiei, este situată sub sau peste valoarea totală alocată unei măsuri în cadrul 
sesiunii de depunere.  
 
După parcurgerea procedurii de selecţie şi după caz, a celei de departajare, Comitetul de 
Selecţie întocmeşte Raportul de selecţie care este semnat de toţi membrii. 
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Desfășurarea procedurii de soluționare a contestațiilor, inclusiv perioada și locația de 
depunere a contestațiilor, comunicarea rezultatelor 
  
Solicitanții ai căror proiecte au fost declarate neeligibile sau au fost declarate eligibile și 
neselectate, pot depune contestații (doar o singurã datã) la sediul GAL în maximum 5 zile de 
la data primirii notificării sau în maximum 10 zile de la data publicării Raportului de Selecție 
pe pagina de web a GAL. 
 
Contestaţiile vor fi depuse la sediul GAL Mara-Gutâi, în scris, de cãtre reprezentantul legal al 
solicitantului. 
 
În cazul în care vor fi depuse contestaţii, acestea vor fi analizate de către Comisia de 
Contestaţii înfiinţată la nivelul GAL, cu o componenţă diferită faţă de cea a Comitetului de 
Selecţie. În situația în care una dintre persoanele desemnate de Comisia de Contestaţii nu 
poate participa, din  motive  obiective,  înlocuirea  acesteia  se  face  prin convocarea 
supleantului care va prelua atribuțiile titularului. De asemenea, în cazul în care unul dintre 
membrii constată că se află în situaţia de conflict de interese, acesta are obligaţia de a 
solicita înlocuirea sa. 
 
Dupã finalizarea termenului de depunere a contestaţiilor, GAL va pune la dispoziţia Comisiei 
de Contestaţii toate documentele aferente evaluãrii proiectelor, Raportul de selecţie 
intermediar şi contestaţiile depuse de solicitanţi. 
 
Comisia de contestaţii lucrează valid în prezenţa a 2/3 din membrii săi. Deciziile comisiei de 
contestaţii se iau cu o majoritate calificată de 2/3 din totalul voturilor. 
 
Componența Comisiei de Soluționare a Contestațiilor va respecta ponderile privind 
participarea public – privatã aplicate pentru constituirea Comitetului de Selecție. Comisia de 
Solutionare a Contestațiilor este numită și aprobată de către organul de conducere GAL, în 
conformitate cu prevederile Statutului GAL. Membrii Comisiei de Solutionare a Contestațiilor 
vor respecta regulile conflictului de interese, completând aceeași declarație ca și membrii 
Comitetului de selecție.  
 
Comisia de Contestaţii este convocatã în termen de maxim 10 zile lucrãtoare de la 
finalizarea termenului de depunere a contestaţiilor şi înregistrarea contestației/iilor la 
secretariatul GAL. 
Termenul de soluţionare a tuturor contestaţiilor depuse este de maxim 30 de zile lucrãtoare 
de la depunerea contestaţiei şi include şi notificarea solicitantului. 
 
Comisia de Soluționare a Contestațiilor va analiza doar proiectele care au făcut obiectul 
contestațiilor.  
Pentru fiecare proiect contestat se va întocmi un raport privind analiza contestaţiei și soluţia 
propusă în urma reevaluării elementelor contestate. Dacă soluţia propusă în urma reevaluării 
proiectului contestat diferă de cea din Raportul de selecţie intermediar, se vor întocmi noi fișe 
de verificare/evaluare. 
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În situaţia în care există aspecte de ordin tehnic sau juridic care necesită o opinie de 
specialitate care excede sfera de competenţă a membrilor, Comisia de Contestaţii poate 
solicita în scris opinia unui expert, ce va avea un rol consultativ, ceea ce va prelungi 
perioada de soluţionare a contestaţiilor. Opiniile de specialitate ale membrilor sau ale 
expertului consultat sunt consemnate într-un proces verbal și asumate sub semnătură de 
către aceștia, constituind o anexă la minută. 
 
În urma verificării contestaţiilor depuse, dacã este cazul, Comisia de Contestaţii va emite un 
Raport de contestaţii ce va conţine rezultatele analizării contestaţiilor.  
 
Raportul întocmit de Comisia de Contestaţii, cuprinzând rezultatul contestaţiilor este semnat 
de membri și aprobat de Președintele Comisiei de Contestaţii și este comunicat managerului 
GAL pentru a fi postat pe site-ul GAL. O copie a Raportului de contestaţii se va comunica şi 
Comitetului de Selecţie. 
 
Raportul de contestaţii se postează pe site-ul GAL cel târziu în ziua următoare aprobării lui și 
transmiterii acestuia. 
 
Raportul de contestaţii va fi urmat de Raportul Final de selecţie al proiectelor, care nu 
mai poate fi contestat. 
 
În situaţia în care în urma finalizării contestaţiilor, respectiv după publicarea raportului de 
contestaţii pe site-ul GAL, se constată de către Comisia de Contestații, în baza unor sesizări 
venite din partea GAL sau a contestatarilor, existenţa unor erori materiale în raportul de 
contestaţii, referitoare numai la contestaţia depusă, se vor opera de urgenţă modificãri în 
raportul de contestaţii de către secretariatul Comisiei de Contestații, în baza unei erate 
elaborată de către GAL și aprobată de președintele Comisiei de Contestații. Raportul de 
contestaţii rectificat și erata vor fi publicate pe site-ul GAL. 
 
După soluționarea contestațiilor de către Comisia de Contestații şi publicarea raportului de 
contestații pe pagina de internet a GAL, solicitanții sunt notificați în 3 zile lucrătoare de la 
publicare cu privire la rezultatul contestaţiilor. 
 
IMPORTANT !  
Reevaluarea cererilor de finanțare în urma contestațiilor se realizează în baza documentelor 
depuse odată cu Cererea de finanțare. Documentele suplimentare depuse la contestație pot 
fi luate în considerare numai în situația in care acestea nu fac parte din categoria 
documentelor care trebuie depuse obligatoriu la Cererea de finanțare, existau la momentul 
depunerii Cererii de Finanțare și nu au ca obiect mărirea punctajului. 
 
În momentul depunerii la AFIR, proiectele selectate în urma analizei unei contestaţii, vor 
avea ataşat obligatoriu şi Raportul de contestaţii ce prezintă semnătura preşedintelui 
Comisiei de contestaţii şi ştampila GAL.  
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Procesul de selecție și procesul de verificare a contestațiilor se desfășoară potrivit 
„Regulamentului de evaluare şi selecţie” al GAL Mara-Gutâi, afişat pe site-ul www.gal-
maragutai.ro şi la sediul GAL. 
 
 
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.  
 
Criteriile de selecţie a proiectului şi punctajul acordat: 
Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecţie iar sistemul de 
punctare este următorul: 
 

CS Criteriu de selecţie Punctaj 

CS1 Proiecte realizate în parteneriat 
 

10 

CS2 Proiecte cu impact micro-regional 10 

CS3 Proiecte care contribuie la conservarea obiectivelor de patrimoniu 20 

CS4 Proiecte care contribuie la valorificarea produselor locale 20 

CS5 Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție 
similar 
 

10 

CS6 Mediu: proiectul pãstreazã şi valorificã patrimoniul natural, proiectul 
vizeazã reducerea consumului de energie, proiectul valorificã energii 
regenerabile 

20 

CS7 Inovare: proiectul este o idee nouã în teritoriu 
 

10 

 TOTAL  100 

 
 
Suma maximă acordată criteriilor de selecţie este 100 de puncte. 
Punctajul minim pentru această măsură este de 10 puncte și reprezintă punctajul sub care 
niciun proiect nu poate intra la finanţare. 
 
Toate activităţile pe care solicitantul se angajează să le efectueze prin investiţie, atât la faza 
de implementare a proiectului, cât şi în perioada de monitorizare, activităţi pentru care 
cererea de finanţare a fost selectată pentru finanţare nerambursabilă, devin condiţii 
obligatorii. 
În situaţia în care, la verificarea oricărei cereri de plată sau la verificările efectuate în 
perioada de monitorizare, se constată că aceste condiţii nu mai sunt îndeplinite de către 
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proiect sau beneficiar, plăţile vor fi sistate, contractul de finanţare va fi reziliat şi toate plăţile 
efectuate de AFIR până la momentul constatării neregularităţii vor fi încadrate ca debite în 
sarcina beneficiarului, la dispoziţia AFIR. 
  
În cadrul Mãsurii 9/6B, în cazul proiectelor cu același punctaj și aceeași valoare a 
sprijinului, departajarea acestora se va face în funcţie de urmãtoarele prioritãţi : 
a) în ordine descrescătoare, având prioritate proiectele care propun acţiuni de mediu 
bugetate (proporţional cu ponderea pe care o are valoarea investiţiei pentru acţiunile de 
mediu în valoarea totală eligibilă a proiectului) 
b) proiecte care prevãd crearea de locuri de muncã ; 
c) proiecte realizate în parteneriat ; 
d) solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin nerambursabil din partea GAL Mara-Gutâi. 
 
Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție :  
 
După încheierea procesului de evaluare și selecție, Comitetul de Selecție va emite un 
Raport de Selecție Intermediar, în care vor fi înscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile 
neselectate și eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanților, iar pentru 
proiectele eligibile punctajul obținut pentru fiecare criteriu de selecție. Raportul de Selecție 
Intermediar va fi publicat pe pagina de web a GAL şi afişat la sediul GAL.  
 
În baza acestuia, experţii GAL vor transmite rezultatele selecției către solicitanți prin 
Notificare privind rezultatul evaluãrii şi selecţiei, formularul GAL GE6.1 L Notificarea cererilor 
de finanţare eligibile/neeligibile. 
 
Solicitanții ai căror proiecte au fost declarate neeligibile sau au fost declarate eligibile și 
neselectate, pot depune contestații la sediul GAL în maximum 5 zile de la data primirii 
notificării sau în maximum 10 zile de la data publicării Raportului de Selecție pe pagina de 
web a GAL.  
 
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 totală a 
proiectelor eligibile este mai mică sau egală cu alocarea financiară a apelului de selecție 
respectiv, dat fiind cã nu există condiții care sã conducã la contestarea rezultatului procesului 
de evaluare și selecție. 
 
Contestaţiile vor fi depuse la sediul GAL Mara-Gutâi, în scris, de cãtre reprezentantul legal al 
solicitantului. 
 
Comisia de Contestaţii este convocatã în termen de maxim 10 zile lucrãtoare de la 
finalizarea termenului de depunere a contestaţiilor şi înregistrarea contestației/iilor la 
secretariatul GAL. 
Termenul de soluţionare a tuturor contestaţiilor depuse este de maxim 30 de zile lucrãtoare 
de la depunerea contestaţiei şi include şi notificarea solicitantului. 
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Comisia de Soluționare a Contestațiilor va analiza doar proiectele care au făcut obiectul 
contestațiilor.  
Pentru fiecare proiect contestat se va întocmi un raport privind analiza contestaţiei și soluţia 
propusă în urma reevaluării elementelor contestate. Dacă soluţia propusă în urma reevaluării 
proiectului contestat diferă de cea din Raportul de selecţie intermediar, se vor întocmi noi fișe 
de verificare/evaluare. 
 
În situaţia în care există aspecte de ordin tehnic sau juridic care necesită o opinie de 
specialitate care excede sfera de competenţă a membrilor, Comisia de Contestaţii poate 
solicita în scris opinia unui expert, ce va avea un rol consultativ, ceea ce va prelungi 
perioada de soluţionare a contestaţiilor. Opiniile de specialitate ale membrilor sau ale 
expertului consultat sunt consemnate într-un proces verbal și asumate sub semnătură de 
către aceștia, constituind o anexă la minută. 
 
Raportul întocmit de Comisia de Contestaţii, cuprinzând rezultatul contestaţiilor este semnat 
de membri și aprobat de Președintele Comisiei de Contestaţii și este comunicat managerului 
GAL pentru a fi postat pe site-ul GAL. O copie a Raportului de contestaţii se va comunica şi 
Comitetului de Selecţie. 
 
Raportul de contestaţii se postează pe site-ul GAL cel târziu în ziua următoare aprobării lui și 
transmiterii acestuia. 
 
Raportul de contestaţii va fi urmat de Raportul Final de selecţie al proiectelor, care nu 
mai poate fi contestat. 
 
După soluționarea contestațiilor de către Comisia de Contestații şi publicarea raportului de 
contestații pe pagina de internet a GAL, solicitanții sunt notificați în 3 zile lucrătoare de la 
publicare cu privire la rezultatul contestaţiilor. 
 
 
IMPORTANT!  
Reevaluarea cererilor de finanțare în urma contestațiilor se realizează în baza documentelor 
depuse odată cu Cererea de finanțare. Documentele suplimentare depuse la contestație pot 
fi luate în considerare numai în situatia in care acestea nu fac parte din categoria 
documentelor care trebuie depuse obligatoriu la Cererea de finanțare, existau la momentul 
depunerii Cererii de Finantare și nu au ca obiect mărirea punctajului. 
 
Raportul final de selecție va fi datat, aprobat de către Comitetul de Selecție prin semnarea 
în dreptul fiecãrui membru și va prezenta ștampila GAL. 
 
Atenție !  
Procesul de selecție și procesul de verificare a contestațiilor se desfășoară potrivit 
„Regulamentului de evaluare şi selecţie” al GAL Mara-Gutâi, afişat pe site-ul www.gal-
maragutai.ro şi la sediul GAL. 
 
Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate : 

http://www.gal-maragutai.ro/
http://www.gal-maragutai.ro/
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Informaţii detaliate puteţi solicita la sediul GAL Mara-Gutâi, Comuna Ocna Șugatag, str. 
Unirii, nr. 66, Județul Maramureş, de luni până vineri, în intervalul orar 08.00-16.00 sau la 
numărul de telefon: 0262330114, e-mail: gal.maragutai@yahoo.com  
 
Alte informații : 
În etapa de autorizare a plăților, toate cererile de plată trebuie să fie depuse inițial la GAL 
pentru efectuarea conformității, iar dupa verificare, la dosarul cererii de plată, se va atașa 
și fișa de verificare a conformității emisă de GAL, dupa care solicitantul depune dosarul la 
OJFIR/CRFIR.  
 
Activele corporale şi necorporale rezultate din implementarea proiectelor finanțate prin 
LEADER, trebuie să fie incluse în categoria activelor proprii ale beneficiarului şi să fie 
utilizate pentru activitatea care a beneficiat de finanțare nerambursabilă pentru minimum 5 
ani de la data efectuării ultimei plăti.  
 
Activele corporale şi necorporale rezultate din implementarea proiectelor finanțate prin 
LEADER, trebuie să fie incluse în categoria activelor proprii ale beneficiarului şi să fie 
utilizate pentru activitatea care a beneficiat de finanțare nerambursabilă pentru minimum 5 
ani de la data efectuării ultimei plăţi.  
 
Odată cu depunerea cererii de finanţare, se înţelege că solicitantul își dă acordul în 
ceea ce privește publicarea pe site-ul A.F.I.R. a datelor de contact (denumire, adresă, 
titlu și valoare proiect).  
 
Pe durata de valabilitate a Contractului de finanțare, beneficiarul trebuie să pună la dispoziția 
Autorităţii Contractante toate informațiile solicitate pentru realizarea monitorizării și verificării 
proiectului. 
 
Informații detaliate privind accesarea fondurilor se gãsesc în : 

 Ghidul Solicitantului aferent  Măsurii 9/6B ; 

 Strategia de Dezvoltare Localã a GAL Mara-Gutâi, Maramureş;   

 Regulamentul de evaluare și selecţie a proiectelor în cadrul Strategiei de Dezvoltare 
Locală a Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Mara-Gutâi; 

 Flux procedural pentru accesarea fondurilor nerambursabile prin GAL Mara-Gutâi. 

mailto:gal.maragutai@yahoo.com

