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 Data lansării apelului de selecție – 18 ianuarie 2021   

 Data limită de depunere a proiectelor – 24 februarie 2021 

 Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: 

Proiectele vor putea fi depuse la sediul GAL situat în Comuna Manasia, Calea București, Nr. 
16, Județul Ialomița, în intervalul orar postat pe site-ul GAL: www.naparisgal.ro;  
 

     Fondul disponibil – alocat în această sesiune este de 200.000 de euro; 

 Formatul Cererii de Finanțare (versiunea editabilă) se găsește pe site-ul 

www.naparisgal.ro ;  

Cererea de finanțare trebuie completată într-un mod clar şi coerent pentru a înlesni 
procesul de evaluare al acesteia. 

În acest sens, se vor furniza numai informaţiile necesare şi relevante, care vor preciza 
modul în care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea 
acestuia şi în ce măsură proiectul contribuie la realizarea obiectivelor PNDR 2014-2020 şi al 
Măsurii M6/6B. 

Documentele justificative necesare la momentul depunerii Cererii de finanțare vor fi 

bifate căsuţele corespunzătoare documentelor justificative din cadrul Punctului E al Cererii 

de finanțare, LISTA DOCUMENTELOR ANEXATE PROIECTELOR AFERENTE MĂSURII M6/6B, din 

coloana DOCUMENTE DEPUSE LA CEREREA DE FINANȚARE. 

 

DOCUMENTELE NECESARE LA DEPUNEREA CERERII DE FINANȚARE 

1. Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare pentru Lucrări de 
Intervenții/Memoriul Justificativ ( în cazul dotărilor) întocmite conform legislației în 
vigoare privind conținutului cadru al documentației tehnico‐economice aferente 

investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului 
general pentru obiecte de investiții și lucrări de intervenții. 
Pentru justificarea rezonabilității prețurilor pentru investiția de bază, proiectantul va avea în 
vedere Ordinul Ministerului Culturii și Cultelor nr 2260/22.06.2006 privind precizarea 

ATENȚIE ! Pentru proiectele demarate din alte fonduri si nefinalizate, inclusiv în cazul in care pe amplasamentul pe care 

se propune investiția exista suprapuneri parțiale cu proiecte anterior finanțate, în completarea documentelor solicitate 

la punctul 1, solicitantul trebuie să depună un raport de expertiză tehnico‐economică din care să reiasă stadiul 

investiției, indicând componentele/acțiunile din proiect deja realizate, componentele/acțiunile pentru care nu mai 

există finanțare din alte surse, precum și devizele refăcute cu valorile rămase de finanțat. Cheltuielile aferente 

tronsoanelor executate parțial sau total sunt neeligibile și se includ în bugetul proiectului în coloana cu cheltuieli 

neeligibile. 
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indicatoarelor de norme de deviz pentru ofertarea și decontarea situațiilor de lucrări de 
consolidare și restaurare -conservare a monumentelor istorice și va menționa sursa de prețuri 
folosită sau prevederile HG nr 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru 
obiective de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare și 
va menționa sursa de prețuri folosită. 

 
2. Certificat de Urbanism, valabil la data depunerii Cererii de Finanțare, eliberat în 

condițiile Legii nr.50/1991, republicată cu modificările si, completările ulterioare, 
privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. 
! Atenție  
În Certificatul de Urbanism trebuie specificat numele proiectului/investiției așa cum 
este menționat în cererea de finanțare. De asemenea, vor fi completate clar 
elementele privind tipul și numărul documentelor de urbanism  în baza căruia s-a 
eliberat, actul prin care s-a aprobat acesta.  

3.1  Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al UAT-urilor, întocmit conform 
legislației în vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, atestat 
prin Hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României (copie după 
Monitorul Oficial) și în situația 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 poziție globală, solicitantul trebuie să prezinte: 

și  
3.2 Hotărârea/Hotărârile Consiliului Local privind aprobarea modificărilor şi / sau 

completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii 
poziției globale existente cu respectarea prevederilor Codului Administrativ, în 
privința supunerii acesteia controlului de legalitate al Prefectului, în condițiile legii 
(este suficientă prezentarea adresei de înaintare către instituția prefectului pentru 
controlul de legalitate); 

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

superficie, servitute/administrare ale ong-urilor, unităților de cult, administrației 
publice locale pe o perioadă de 10 ani asupra bunurilor imobile la care se vor efectua 
lucrări, conform cererii de finanțare; 

4. Hotărârea Consiliului Local/Hotărârile Consiliilor Locale în cazul ADI/Hotărârea 
Adunării Generale în cazul ONG pentru implementarea proiectului, cu referire la 
însușirea/aprobarea de către Consiliul Local/ONG a următoarelor puncte (obligatorii): 

 necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției; 
 lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a 

investiției în cazul obținerii finanțării; 
 angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanță a investiției pe o perioadă de 

minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți; 
 numărul de locuitori deserviți de proiect,  
 caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacități etc.); 
 detalierea activităților culturale desfășurate în ultimele 12 luni, anterior depunerii 

Cererii de finanțare.  
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 nominalizarea reprezentantului legal al UAT/ADI/ONG pentru relația cu AFIR în 
derularea proiectului. 

 angajamentul de asigurare a cofinanțării, daca este cazul. 

5.1. Certificat de înregistrare fiscală; 

5.2. Încheiere privind înscrierea în registrul asociațiilor şi fundațiilor, definitivă si 
irevocabilă/ 
Certificat de înregistrare în registrul asociațiilor şi fundațiilor  
și  
5.2.1. Actul de înființare și statutul ADI/ONG 
5.2.2. Actul de înființare și statutul asezământului  
6. 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 operațiunile cu AFIR); 

7. Raport asupra utilizării programelor de finanțare nerambursabilă întocmit de 
solicitant (va cuprinde amplasamentul investiției, obiective, tip de investiție, lista 
cheltuielilor eligibile, costuri și stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), 
pentru solicitanții care au mai beneficiat de finanțare nerambursabilă începând cu anul 
2007 pentru aceleași tipuri de investiții. 

8. Notificare privind conformitatea proiectului cu condițiile de igiena și sănătate publică 
sau 

Notificare că investiția nu face obiectul evaluării condițiilor de igienă și sănătate 
publică, dacă este cazul. 

9. Avizul emis de către Ministerul Culturii sau, după caz, de către serviciile publice 
deconcentrate ale Ministerului Culturii respectiv Direcțiile Județene pentru Cultură pe raza 
cărora sunt amplasate obiectivele, conform legii nr.422/2001vprivind 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; 

10. Dovadă eliberată de Muzeul Județean, prin care se certifică verificarea documentară și 
pe teren, dacă este cazul, asupra unor intervenții antropice cu caracter arheologic în 
perimetrul aferent proiectului propus pentru finanțarea nerambursabilă (OG nr. 43/2000 
privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de 
interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare)  
11. Notificare, care să certifice conformitatea proiectului cu legislația în vigoare pentru 
domeniul sanitar veterinar și că prin realizarea investiției în conformitate cu proiectul 
verificat de DSVSA județeană, construcția va fi în concordanță cu legislația în vigoare pentru 
domeniul sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor, dacă este cazul; 
12. Extrasul din strategie, care confirmă dacă investiția este în corelare cu orice strategie de 
dezvoltare națională / regional / județeană / locală aprobată, corespunzătoare domeniului 
de investiții precum și copia hotărârii de aprobare a strategiei. 
13. Copie document de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului; 

mailto:office@naparisgal.ro
http://www.naparisgal.ro/


                                                                                                                                                                                             
                                                                              

      ASOCIATIA GAL NAPARIS 

Calea București, Nr. 16, Comuna Manasia, Județul Ialomița, CIF 34602752,                                                       

E-mail: office@naparisgal.ro , Website: www.naparisgal.ro  

5 

 

14. Documente justificative (ex: afișe, pliante, anunțuri, publicații on line sau media 
scrisa/video, procese verbale eliberate de Primărie/Centru eparhial/Consiliul Director al 
ONG) din care să rezulte activitățile desfășurate în ultimele 12 luni, anterior datei 
depunerii Cererii de Finanțare.  
15. Declarație pe propria răspundere privind respectarea prevederilor  art. 6 lit. a, din H.G. 
Nr.226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor Programului 
Național de Dezvoltare Rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare 
Rurală şi de la bugetul de stat cu modificările si completările ulterioare 
16. Declarație pe propria răspundere privind respectarea prevederilor  art. 6 lit. b, din H.G. 
Nr.226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului 
național de dezvoltare rurală cofinanțate 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, lit. b) poate depune/redepune doar în sesiunile următoare 
celei în care a fost depus proiectul selectat pentru finanțare, lansate de GAL - dacă este 
cazul) 
17. Hotărârea Consiliului Local/Hotărârile Consiliilor Locale în cazul ADI/Hotărârea 
Adunării Generale în cazul ONG  de aprobare a indicatorilor tehnico- economici studiului de 
fezabilitate /DALI /Memoriului justificativ .  

 

CONDIȚII MINIME OBLIGATORII PENTRU ACORDAREA SPRIJINULUI 

Un solicitant/beneficiar, după caz, poate obține finanțare nerambursabilă din FEADR şi de la 
bugetul de stat pentru mai multe proiecte de investiții depuse pentru măsuri/sub‐măsuri din 
cadrul PNDR 2014‐2020, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții: 

 respectarea condițiilor de eligibilitate ale acestuia și a regulilor ajutoarelor de stat, 
respectiv a celor de minimis, după caz; 

 nu sunt create condițiile pentru a obține în mod necuvenit un avantaj, în sensul 
prevederilor art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European 
şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și 
monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 
352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi 
(CE) nr. 485/2008 al Consiliului, în orice etapă de derulare a proiectului; 

 prezentarea dovezii cofinanțării private a investiției, prin extras de cont și/sau 
contract de credit acordat în vederea implementării proiectului, prin deschiderea 
unui cont special al proiectului în care se virează/depune minimum 50% din suma 
reprezentând cofinanțarea privată, disponibilul din acest cont fiind destinat plăților 
efectuate de solicitant în vederea implementării proiectului. Cheltuielile vor fi 
verificate la depunerea primei cereri de plată. La depunerea următoarelor cereri de 

ATENŢIE! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanțare, termenul de  
valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislația în vigoare. 
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plată, condiția prezentării extrasului de cont, în vederea verificării operațiunilor 
întreprinse, nu se mai aplică. 

 
Operațiunile implementate prin LEADER vor îndeplini cel puțin condițiile generale de 
eligibilitate prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 
și cele prevăzute în cap. 8.1 din PNDR, inclusiv regulile de minimis (dacă este cazul) și să 
contribuie la atingerea obiectivelor stabilite în SDL. 

Valoarea proiectului trebuie să fie fundamentată în raport cu durata, acțiunile și rezultatele 
proiectului și categoriile de cheltuieli să fie încadrate corect în bugetul indicativ. Costurile 
prevăzute în proiect trebuie să fie rezonabile, justificate și să corespundă principiilor unei 
bune gestionări financiare, în special din punct de vedere al raportului preț‐calitate și al 
rentabilității. 

În conformitate cu prevederile art. 60 din Regulamentul (CE) nr. 1306/2013, nu sunt eligibili 
beneficiarii care au creat în mod artificial condițiile necesare pentru a beneficia de finanțare 
în cadrul măsurilor PNDR 2014‐ 2020. În cazul constatării unor astfel de situații, în orice 
etapă de derulare a proiectului, acesta este declarat neeligibil și se procedează la 
recuperarea sprijinului financiar, dacă s‐au efectuat plăți. 

Pentru a evita crearea de condiții artificiale, un solicitant (inclusiv acționarii/asociații 
majoritari) poate depune mai multe proiecte de servicii simultan la două sau mai multe 
GAL‐uri din același județ, județe diferite sau la același GAL, în cadrul unor apeluri de selecție 
diferite, respectând, pe lângă condițiile minime menționate mai sus, următoarele condiții: 

 acțiunile proiectului să nu vizeze aceiași participanți din cadrul GAL, care au mai 
beneficiat de acțiuni de formare și informare în cadrul altui proiect similar (cu aceeași 
tematică), inclusiv proiecte finanțate în perioada de programare 2007 ‐ 2013; 

 acțiunile propuse prin noul proiect să nu fie identice cu acțiunile unui proiect anterior 
depus de către același solicitant în cadrul aceluiași GAL și finanțat; 

 
În conformitate cu prevederile din fișa măsurii M6/6B „Protejarea patrimoniului cultural în 
teritoriul GAL NAPARIS” vor fi respectate minim următoarele condiții de eligibilitate: 

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili - Se vor 
verifica: actele juridice de înființare și funcționare, specifice fiecărei categorii de 
solicitanți; 

 Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau în incapacitate de plată - Se vor 
verifica: declarația pe propria răspundere, Buletinul Procedurilor de Insolvență, alte  
documente specifice, după caz, fiecărei categorii de solicitanți. 

 Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța/ sustenabilitatea 
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 a ONG. 

 Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură; 
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 Investiția trebuie să fie în corelare cu SDL și/sau județeană aprobată - Se va verifica: 
extrasul din strategie, din care rezultă că investiția este în corelare cu orice strategie 
de dezvoltare națională/regională/județeană/locală aprobată, corespunzătoare 
domeniului de investiții precum şi copia hotărârii de aprobare a strategiei. 

 Investiția se va realiza în teritoriul GAL format din localitățile: Ion Roată, Valea 
Măcrișului, Gîrbovi, Manasia, Coșereni, Ciocârlia, Armășești, Adâncata, Bărbulești, 
Moldoveni, Maia, Rădulești, Dridu, Movilița, Axintele, Bărcănești, Borănești, 
Roșiori, Drăgoești, Sinești, Fierbinți -Tirg ( județul Ialomița) și Grădiștea (județul 
Ilfov). 

  - Se va verifica: dacă investiția se realizează la nivel de comună, respectiv în 
satele componente. 
 Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute 

prin Fișa Măsuri M6/6B Protejarea patrimoniului cultural în teritoriul GAL NAPARIS 
Criteriul de eligibilitate va fi demonstrat în baza informațiilor din Studiul de 
fezabilitate/Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, întocmite 
conform legislației în vigoare privind conținutul cadru al documentației 
tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și 
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și 
lucrări de intervenții, precum și în baza Certificatului de Urbanism. 
La studiul de fezabilitate/documentația de avizare a lucrărilor de intervenții se 
vor atașa dupa 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 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  
Dovadă eliberată de Muzeul județean, prin care se certifică verificarea 
documentară și pe teren, dacă este cazul, asupra unor intervenții antropice cu 
caracter arheologic în perimetru aferent proiectului propus pentru finanțare 
nerambursabilă (OG nr. 43/2000, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare). 
Pentru proiectele care vizează intervenții asupra obiectivelor de patrimoniu, 
documentația va fi întocmită conform Dispoziției nr. 4300/VN/03.11.2005 
privind unele măsuri pentru îmbunătățirea activității în domeniul avizării, 
elaborată de Ministerul Culturii, pentru investiții de restaurare/conservare  a 
obiectivelor de patrimoniu și a Dispoziției nr. 5596-VN/01.08.2007 pentru 
completarea Dispoziției 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 
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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.6     

 Investiția va demonstra necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al 
acesteia - Se vor verifica:  Hotărârea Consiliului Local (Hotărârile Consiliilor Locale în 
cazul ADI), Hotărârea Adunării Generale a ONG, Studiile de 
Fezabilitate/Documentațiile de Avizare pentru Lucrări de Intervenții inclusiv capitolul 
privind analiza cost‐beneficiu. 

 Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General -  Se va verifica: dacă 
investiția respectă toate specificațiile din Certificatul de Urbanism eliberat în temeiul 
reglementărilor Documentației de urbanism faza PUG. 
Se vor verifica specificațiile din Certificatul de Urbanism, prevederile Regulamentului 
Local de Urbanism și piesele desenate ale PUG. 
În situația în care investiția propusă prin proiect nu se regăsește în PUG, solicitantul 
va depune Certificatul de Urbanism eliberat în temeiul reglementărilor 
Documentației de urbanism faza PUZ. 

 
Solicitantul se angajează să respecte prevederile art. 6 lit. a, din H.G. Nr.226/2015 privind 
stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor Programului Național de Dezvoltare 
Rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de 
stat cu modificările si completările ulterioare. 
 
Solicitantul se angajează să respecte prevederile art. 6 lit. b, din H.G. Nr.226/2015 privind 
stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului național de dezvoltare 
rurală cofinanțate 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, lit. b) poate depune/redepune doar în 
sesiunile următoare celei în care a fost depus proiectul selectat pentru finanțare, lansate de 
GAL - dacă este cazul). 
 

ATENȚIE! Pentru justificarea condițiilor minime obligatorii specifice proiectului 

dumneavoastră este necesar să fie prezentate în cuprinsul Studiului de Fezabilitate / 

Documentației pentru Avizarea Lucrărilor de Intervenție toate informațiile concludente, 

informații pe care documentele justificative anexate le vor demonstra și susține. 

 
Evaluarea proiectelor se efectuează fără obligativitatea prezentării documentului care atestă 
evaluarea impactului preconizat asupra mediului şi/sau de evaluare adecvată, respectiv a 
acordului de mediu/avizului Natura 2000. Aceste documente se vor prezenta cu respectarea 
prevederilor HG nr. 226/2015, cu completările și modificările ulterioare. 
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ATENȚIE! Se vor respecta prevederile aplicabile LEADER din Hotărârea Guvernului nr. 226 din 

2 aprilie 2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor Programului 

Național de Dezvoltare Rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare 

Rurală și de la bugetul de stat. 

ATENȚIE! Beneficiarul trebuie să aibe în vedere posibilitatea implementării și finalizării 

proiectelor până la finalul lunii decembrie 2023, cu precizarea că ultima cerere de plată a 

beneficiarilor trebuie depusă cel târziu la data de 30.09.2023. 

 

 Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL;  

Selecția  proiectelor în cadrul GAL va fi realizată de către un Comitet de Selecție stabilit de 
către organele de decizie (Adunarea Generală a Asociaților și Consiliul Director), format din 
minimum 7 membri ai parteneriatului. Pentru fiecare membru al comitetului de selecție se 
va stabili de asemenea, un membru supleant. La selecția proiectelor, se va aplica regula 
„dublului cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul 
selecției să fie prezenți cel puțin 50% din membrii comitetului de selecție, din care peste 50% 
să fie din mediul privat și societate civilă. 
Dacă unul dintre membrii comitetului de selecție constată că se află într-o situație de conflict 
de interese în raport cu unul dintre solicitanții proiectelor depuse pentru selecție, acesta nu 
are drept de vot și nu va participa la întâlnirea comitetului respectiv. 
 
Comitetul de selecție al GAL trebuie să se asigure de faptul că proiectul ce urmează a primi 
finanțare răspunde obiectivelor propuse în SDL și se încadrează în planul financiar al GAL. 
Proiectele care nu corespund obiectivelor și priorităților stabilite în SDL pe baza căreia a fost 
selectat GAL, nu vor fi selectate în vederea depunerii la AFIR. 
 
Selecția proiectelor se face aplicând regula de „dublu cvorum”, respectiv pentru validarea 
voturilor, este necesar ca în momentul selecției să fie prezenți cel puțin 50% din membrii 
Comitetului de Selecție, din care peste 50% să fie din mediul privat și societatea civilă, 
organizațiile din mediul urban reprezentând mai puțin de 25%.  
 
Pentru transparența procesului de selecție a proiectelor, la aceste selecții va lua parte și un 
reprezentant al Ministerului  Agriculturii și Dezvoltării  Rurale, din cadrul Compartimentului 
de Dezvoltare Rurală de la nivel regional aflat în subordinea MADR. 
 
Dacă pe parcursul implementării strategiei, în cadrul procesului de evaluare și selecție la 
nivelul GAL a unor proiecte, apar situații generatoare de conflict de interese, expertul GAL 
este obligat să se abțină de la luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii și să 
informeze managerul GAL, în vederea înlocuirii cu un alt expert evaluator. 
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Compartimentul tehnic al GAL asigură suportul necesar solicitanților pentru completarea 
cererilor de finanțare, privind aspectele de conformitate pe care aceștia trebuie să le 
îndeplinească. 
 
La nivelul alocării financiare, pentru fiecare măsură din SDL se pot constitui fonduri 
disponibile/măsură, provenite în urma rezilierii contractelor de finanțare, din economii 
realizate la finalizarea contractelor de finanțare și sume neangajate ca urmare a neîncheierii 
contractelor (pentru Cereri de finanțare retrase, declarate neconforme sau neeligibile la 
nivelul AFIR).  
 

SELECȚIA PROIECTELOR 

Componența Comitetului de Selecție (CS) și a Comisiei de Soluționare a Contestațiilor (CSC) 
se stabilește prin Hotărârea membrilor Consiliului Director al GAL.  
CS este alcătuit astfel: 7 membri  - (3 reprezentanti ai societatii civile, 3 reprezentanti ai 
sectorului privat si un reprezentant al administratiei publice) și 7 înlocuitori.  Președintele CS, 
este președintele Asociației GAL NAPARIS  și avizează Rapoartele de selecție.  
CSC este alcătuită astfel: 3 membri (3  reprezentanți ai sectorului privat și ai societății civile) 
și 3 înlocuitori.  
 
La selecția proiectelor, se va aplica regula “dublului cvorum”, respectiv pentru validarea 
voturilor, este necesar ca în momentul selecției să fie prezenți cel puțin 50% din parteneri, 
din care peste 50% să fie din mediul privat și societatea civilă. 
 
În situația în care persoana desemnată în CS sau în CSC nu poate participa, din motive 
obiective, la lucrările unei sesiuni de selecție, înlocuirea acesteia se face prin convocarea 
supleantului (înlocuitorului) care va prelua atribuțiile titularului. Secretariatul CS și al CSC 
este îndeplinit de către unul dintre angajații GAL cu atribuții în evaluarea proiectelor. 
 
Președintele, membrii și secretarul CS și ai CSC au următoarele obligații: de a respecta 
confidențialitatea lucrărilor și imparțialitatea în adoptarea deciziilor; adoptarea deciziilor se 
face numai de către președinte și membri în unanimitate; consemnarea de către secretar 
într-un proces verbal a deciziilor adoptate în cadrul CS și a CSC. 
 

Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecție mai jos menționate, 
iar sistemul de punctare este următorul: 
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 VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECȚIE A PROIECTULUI 
 

Nr. 

crt 
Principii de selecție Criterii de selecție Punctaj Observații 

1.  Principiul încurajării 
investițiilor ce vizează 
eficientizarea 
energetică a clădirilor 
și a economiilor de 
resurse în realizarea și 
funcționare a 
infrastructurii/dotărilor 
achiziționate  

 

 

 20 

puncte 

Documente verificate :  

Studiu de fezabilitate 

/Memoriu Justificativ 

/Cererea de Finanțare,   

Acord de parteneriat 

declarat  

2. Principiul expertizei în 
desfășurarea de 
activități asociate 
protejării patrimoniului 
cultural/activităților 
culturale, 

 

Experiență dovedită în 

desfășurarea de activități socio-

culturale în ultimele 12 luni 

calendaristice  

20 

puncte 

Documente verificate :  

Studiu de fezabilitate 

/Memoriu Justificativ 

/Cererea de Finanțare 

3. Proiecte care deservește 

mai multe UAT -URI  

Proiectul cuprinde acțiuni prin 

care deservește un numar 

mare de beneficiari: 

 

- Proiectul 

deserveste un 

numar mai mare de 

2 uat-uri din 

teritoriul GAL 

5 

Puncte: 

 

5 puncte 

 

Documente verificate :  

Studiu de fezabilitate 

/Memoriu Justificativ 

/Cererea de Finanțare 

4. Solicitanții care nu au 

primit anterior sprijin 

comunitar pentru o 

Solicitantul nu a primit anterior 

sprijin comunitar pentru o 

investiție similară 

15 

puncte 

Documente verificate :  

Cererea de Finanțare 
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investiție similară 

5. Investiția face parte 

dintr-o strategie de 

dezvoltare regională sau  

locală. 

Investiția face parte dintr-o 

strategie de dezvoltare 

regională sau  locală 

10 

puncte 

Documente verificate :  

Cererea de Finanțare, 

extras din SDL, hotărâre 

de aprobare a SDL 

6. Proiecte care generează 

stimularea dezvoltării 

activităților socio-

culturale  

Proiectul își propune cel puțin 5 

activități socio-culturale pe an 

10 

puncte 

Documente verificate :  

Studiu de fezabilitate 

/Memoriu Justificativ 

7. Proiectul arată implicarea 

comunității prin co-

finanțare 

Proiectul beneficiază de co-

finanțare mai mare de 10% din 

valoarea sprijinului primit  

20 Documente verificate 

HCL co-finațare  

Studiu de 

fezabilitate/Memoriu 

justificativ  

 TOTAL   100  

puncte 

 

 Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea solicitanților, 

publicarea Raportului de Selecție);  

Rapoartele de Selecție  

După încheierea procesului de evaluare și selecție, CS va elabora și aproba un Raport de 
Selecție Intermediar, care va fi publicat pe pagina web a GAL-ului. În baza acestuia, GAL va 
transmite rezultatele selecției către solicitanți. 
Beneficiarii care au fost notificați de către GAL  că proiectele au fost declarate neeligibile, pot 
depune contestații la sediul GAL. 
În Raportul de Selecție Final, vor fi evidențiate proiectele declarate eligibile sau selectate în 
baza soluționării contestațiilor. GAL va publica pe pagina web Raportul de Selecție Final și va 
înștiința solicitanții asupra rezultatelor procesului de evaluare și selecție prin notificări. 
 
GAL poate exclude din flux etapa de Raport Intermediar și perioada de primire a 
contestațiilor și poate să elaboreze direct Raportul de Selecție Final în situația în care nu 
există proiecte eligibile și neselectate, deci când valoarea totală a proiectelor eligibile este 
mai mică sau egală cu alocarea financiară a apelului de selecție și când nu există condiții care 
să conducă la contestarea rezultatului procesului de evaluare și selecție. 
Componența Comisiei de Soluționare a Contestațiilor (CSC) se stabilește prin Hotărârea 
membrilor Consiliului Director al GAL, la momentul înregistrării contestațiilor la secretariatul 
GAL fiind alcătuită din: 3 membri ( reprezentanți ai sectorului privat și ai societății civile) și 3 
înlocuitori. 
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Valoarea sprijinului acordat 

Sprijinul acordat prin măsura M6/6B se acorda conform principiului rambursării costurilor 
eligibile și plătite efectiv. 

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi 100% din totalul 
cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, negeneratoare de venit și nu va 
depăși 200.000 euro. 

 Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi 90% din totalul 
cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit și nu va depăși 200.000 euro. 

Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R (UE) nr. 1407/2013 
privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 
ajutoarelor de minimis, iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3 
ani fiscali de către un beneficiar nu va depăși plafonul maxim al ajutorului public de 200.000 
Euro/beneficiar. 

Plăți în avans se acordă cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții 
echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate 
cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, numai în cazul proiectelor de investiții. 

Ponderea maximă a intensității sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor 
eligibile este de până la 100%.  

 

Depunerea Dosarului Cererii de Finanțare 

Cererile de finanțare utilizate de solicitanți vor fi cele disponibile pe site-ul 
www.naparisgal.ro la momentul lansării apelului de selecție (format editabil).  

În cazul proiectelor de investiți, cererile de finanțare vor fi cele aferente măsurilor clasice 
finanțate prin PNDR 2014-2020, adaptate de GAL prin selectarea modelului de cerere de 
finanțare corespunzător măsurii ale cărei obiective/priorități corespund/sunt similare 
informațiilor prezentate în fișa tehnică a măsurii din SDL selectată de către DGDR – AM 
PNDR. 

În cazul proiectelor de servicii, se va utiliza formularul-cadru de cerere de finanțare postat pe 
site-ul www.naparisgal.ro . 

ATENȚIE! În cazul proiectelor de servicii nu se acordă plăți în avans. 
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La întocmirea Cererii de finanțare se va utiliza cursul de schimb euro-leu valabil la data 
întocmirii Studiului de fezabilitate, preluat de pe pagina web a Băncii Central-Europene - 
www.ecb.int secțiunea:  http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html  

Dacă proiectul se află în sistem (solicitantul a mai depus același proiect și în cadrul altei 
măsuri din PNDR), acesta nu poate fi depus și la GAL. 

De asemenea, dacă un solicitant are un proiect selectat pentru finanțare în aceeași sesiune 
anuală, dar nu a încheiat contractul cu AFIR, deoarece nu a prezentat în termen dovada 
cofinanțării și/sau proiectul tehnic, solicitate prin Notificarea privind semnarea contractului 
de finanțare, conform prevederilor HG nr. 226/2015, cu completările și modificările 
ulterioare, acesta poate depune doar în sesiunile lansate de GAL în anul următor. 

Cererea de Finanțare se va redacta pe calculator, în limba română și trebuie însoțită de 
anexele prevăzute în modelul standard. Anexele Cererii de finanțare fac parte integrantă din 
aceasta.  

Dosarul cererii de finanțare conține Cererea de finanțare însoțită de anexele administrative, 
conform listei documentelor (punctul E din cadrul Cererii de finanțare), legate într-un singur 
dosar, astfel încât să nu permită detașarea și/sau înlocuirea documentelor. Pentru acele 
documente care rămân în posesia solicitantului, copiile depuse în Dosarul cererii de 
finanțare trebuie să conțină mențiunea „Conform cu originalulʺ. 

Completarea Cererii de finanțare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform modelului 
standard. Modificarea modelului standard (eliminarea, renumerotarea secțiunilor, anexarea 
documentelor suport în altă ordine decât cea specificată etc.) poate conduce la respingerea 
Dosarului Cererii de Finanțare pe motiv de neconformitate administrativă. 

Cererea de Finanțare trebuie completată într-un mod clar și coerent pentru a înlesni 
procesul de evaluare a acesteia. În acest sens, se vor furniza numai informațiile necesare și 
relevante, care vor preciza modul în care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor 
rezulta din implementarea acestuia și în ce măsură proiectul contribuie la realizarea 
obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Locală. 

Compartimentul tehnic al GAL asigură suportul necesar solicitanților pentru completarea 
cererilor de finanțare, privind aspectele de conformitate pe care aceștia trebuie să le 
îndeplinească. 

Cererile de finanțare declarate eligibile vor fi depuse la AFIR.   

Cererea de finanțare se depune în format letric în  2 exemplare (1 exemplar original și 1 
exemplar în copie) și în format electronic (CD – 2 exemplare,  care vor cuprinde scan-ul 
cererii de finanțare și cererea de finanțare în fișierul editabil cu extensia .xlsm). 

Exemplarele vor fi marcate clar, pe copertă, în partea superioară dreaptă, cu „ORIGINAL”, 
respectiv „COPIE”. Solicitantul trebuie să se asigure că rămâne în posesia unui exemplar 
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complet al Dosarului Cererii de Finanțare în afara celor 2 exemplare pe care le depune la 
GAL. 

Un expert din cadrul GAL înregistrează Cererea de Finanțare și înaintează documentația 

primită pentru verificarea administrativă și a criteriilor de eligibilitate, experților angajați. 

Verificarea Cererii de Finanțare se realizează conform formularelor de verificare emise de 

GAL și avizate de CDRJ. 

În cazul în care sunt necesare informații suplimentare și acestea sunt solicitate de expertul 
GAL, termenul de emitere a Fișei de verificare a conformității va fi de maximum cinci zile. 
Experții  GAL pot solicita documente și informații suplimentare în etapa de verificare a 
conformității proiectului, către solicitant Dacă în urma solicitării informațiilor suplimentare, 
solicitantul trebuie să prezinte documente emise de alte instituții, aceste documente trebuie 
să fie emise la o dată anterioară depunerii cererii de finanțare la GAL. 

Cererile de finanțare pentru care concluzia verificării a fost ”neconform”, ca urmare a 
verificării punctelor specificate în  Partea  I, se returnează solicitantului.  În acest caz, 
proiectul poate fi redepus, cu documentația pentru care a fost declarat neconform, refăcută.  

Aceeași cerere de finanțare poate fi depusă de maximum două ori, în baza aceluiași Raport 
final de selecție. În cazul în care concluzia verificării conformității (Partea I) este de două ori 
„neconform”, Cererea de finanțare se returnează solicitantului, iar acesta poate redepune 
proiectul la următorul Apel de selecție lansat de GAL, pe aceeași măsură. În cazul apelurilor 
cu depunere continuă și selecție periodică (ex.: lunară) se acceptă redepunerea aceleiași 
cereri de finanțare în baza unuia dintre Rapoartele de selecție următoare, emise ca urmare a 
selecției periodice. 

Pentru proiectele depuse în cadrul Sub-măsurii 19.2, indiferent de specific, retragerea cererii 
de finanțare se realizează în baza prevederilor Manualului de procedură pentru evaluarea, 
selectarea și contractarea cererilor de finanțare pentru proiecte de investiții, cod manual 
M01 - 04. 

Evaluarea proiectelor se efectuează fără obligativitatea prezentării documentului care atestă 
evaluarea impactului preconizat asupra mediului, document obligatoriu a fi prezentat la 
momentul contractării. Termenul maxim de prezentare a documentului este de 3 luni de la 
notificarea solicitantului privind eligibilitatea proiectului şi înainte de semnarea contractului 
de finanțare cu AFIR. După expirarea termenului, contractul de finanțare nu mai poate fi 
semnat. 

Prin excepție de la termenul prevăzut la aliniatul de mai sus, în cazul proiectelor care se 
supun procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată sau 
doar de evaluare adecvată, acordul de mediu/avizul Natura 2000 se depun în termen de 
maximum 6 luni de la notificarea solicitantului privind eligibilitatea proiectului și înainte de 
semnarea contractului de finanțare cu AFIR. După expirarea termenului, contractul de 
finanțare nu mai poate fi semnat. 
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Pentru toate proiectele, în etapa de evaluare a proiectului, exceptând situația în care în 
urma verificării documentare a condițiilor de eligibilitate este evidentă neeligibilitatea cererii 
de finanțare, experții GAL vor realiza vizita pe teren pentru toate  proiectele care vizează 
modernizări (inclusiv dotări), extinderi, renovări, în scopul asigurării că datele și informațiile 
cuprinse în anexele tehnice și administrative corespund cu elementele existente pe 
amplasamentul propus, în sensul corelării acestora. Concluzia privind respectarea condițiilor 
de eligibilitate pentru cererile de finanțare pentru care s-a decis verificarea pe teren se va da 
numai după verificarea pe teren. 

Rezultatul și concluziile verificării pe teren sunt finalizate prin completarea „Fișei de 
verificare în teren” și într-un Raport asupra verificării pe teren. La „Raportul  asupra 
verificării pe teren” se vor anexa obligatoriu fotografiile reprezentative din teren.  

Verificarea eligibilității se realizează în termen de trei zile pentru cererile de finanțare care 
nu implică vizită pe teren și maximum cinci zile pentru proiectele care includ vizită pe teren.  

Verificarea eligibilității tehnice și financiare constă în: 

 verificarea existenței documentelor depuse la Cererea de Finanțare; 
 verificarea condițiilor de eligibilitate ale solicitantului; 
 verificarea criteriilor de eligibilitate ale proiectului; 

În cazul în care proiectul face obiectul controlului pe teren, caz în care solicitantul va fi 
notificat cu privire la acest aspect, acestuia i se va înmâna o copie a Fișei de verificare pe 
teren. 

GAL poate solicita informații sau documente suplimentare oricând pe parcursul verificării 

proiectului, dacă se consideră necesar. 

MONITORIZAREA PROIECTULUI 

Perioada de monitorizare a proiectului și obligațiile beneficiarului privind investiția pentru 
care a primit sprijin: 

 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.  

În vederea monitorizării proiectului, solicitantul va asigura accesul experților GAL  la 
amplasamentul investiției și va furniza acestora documente financiar contabile, care justifică 
utilizarea fondurilor în conformitate cu obiectivele proiectului, pe toată perioada de execuție 
a proiectului, inclusiv în perioada de monitorizare. 

Durata de valabilitate a contractului de finanțare cuprinde durata de execuție a contractului, 
la care se adaugă 5 ani de monitorizare de la data ultimei plăți efectuate de Autoritatea 
Contractantă. 
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În vederea monitorizării proiectelor, beneficiarii au obligația de a depune la GAL declarația 
de înștiințarea privind încasarea tranșelor de plată, în maxim 5 zile de la încasarea plății. 

 

Pentru orice alte informații sau pentru obținerea prezentului ghid în forma fizica, ne 

puteți vizita la sediul GAL situat în Comuna Manasia, Calea București, nr. 16, Județul 

Ialomița. 
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