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5. Modelul de Cerere de Finanțare pe care trebuie să le folosescă solicitanții se regăsec ca anexă  

la Ghidul Solictantului (Anexa 1 Cerere de Finanțare) în versiune editabilă pe site-ul GAL 

www.gallidercluj.ro  

6. Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea 

proiectului în conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL și ale Ghidului solicitantului 

și documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul în vederea punctării 

criteriilor de selecție: 

Pentru proiecte de investiții 

1. Studiu de Fezabilitate/Documentaţie de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii, întocmite, 

avizate și verificate în condițiile legii și însoțite de toate studiile, expertizele specifice fiecărui 

tip de investiție, conform reglementărilor legale în vigoare. 

2. Certificat de Urbanism, completat și eliberat conform reglementărilor legale în vigoare și 

aflate în termenul de valabilitate la data depunerii Cererii de Finanțare 

3.1 Pentru comune și ADI 

Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al Comunei/comunelor, întocmit conform 

legislaţiei în vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, atestat prin 

Hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României. 

şi 

3.2 Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor şi / sau completărilor la 

inventar, 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 

și/sau 

3.3 Avizul administratorului terenului aparţinând domeniului public, altul decat cel 

administrat de primărie (dacă este cazul) 

3.4 Pentru ONG-uri 

Documente doveditoare de către ONG-uri privind dreptul de proprietate /administrare pe o 

perioadă de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări, conform cererii de 

finanţare; 

5. Avizul de conformitate al Operatorului Regional 
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6. Hotărârea Consiliului Local / Hotărârile Consiliilor Locale în cazul ADI/Hotărârea 

Adunării Generale în cazul ONG, pentru implementarea proiectului, cu referire la 

următoarelor puncte (obligatorii): 

• necesitatea, oportunitatea și potenţialul economic al investiţiei/ serviciilor; 

• lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a 

investiţiei; 

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

minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi; 

• numărul de locuitori deserviţi de proiect / utilizatori direcţi; 

• caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.); 

• agenţii economici deserviţi direct de investiţie/ serviciu (dacă este cazul, număr și 

denumire); 

• nominalizarea reprezentantului legal al comunei/ADI/ONG pentru relaţia cu AFIR în 

derularea proiectului; 

• angajamentul de asigurare a cofinanțării, dacă este cazul; 

• angajamentul că proiectul nu va fi generator de venit în cazul proiectelor care vizează 

infrastructura socială; 

7. Certificat de înregistrare fiscală; 

7.2. Încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, definitivă si 

irevocabilă/ Certificat de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor; 

7.2.1. Actul de înfiinţare şi statutul ADI/ONG; 

11.1 Notificare privind conformitatea proiectului cu condiţiile de igienă şi sănătate publică 

sau 

11.2 Notificare că investiţia nu face obiectul evaluării condiţiilor de igienă şi 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 sociale și de interes public 

deservite direct de proiect; 

13. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant (va 

cuprinde obiective, tip de investiţie, lista cheltuielilor eligibile, costuri şi stadiul proiectului, 
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perioada derulării proiectului), pentru solicitanţii care au mai beneficiat de finanţare 

nerambursabilă pentru aceleaşi tipuri de investiţii. 

15. Notificare, care sa certifice conformitatea proiectului cu legislatia în vigoare pentru 

domeniul sanitar veterinar și ca 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, care confirma daca 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. 

18. Copia Documentului de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului. 

19. Acreditarea ca furnizor de servicii sociale, pentru proiectele pe infrastructură socială;  

20. Acordul de parteneriat in cazul in care proiectul se deruleaza in parteneriat;  

21. Declarație pe propria răspundere privind sustenabilitatea prin aceesarea de fonduri POCU 

22. Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

23. Alte documente justificative (se vor specifica de către solicitant, după caz). 

 

ATENŢIE! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanţare, 

termenul de valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare. Toate 

documentele trebuie să se regăsească anexate la momentul depunerii documentației aferente 

Cererii de Finanțare. 

 

7. Cerințele de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul: 

Criterii de eligibilitate ale solicitantului: 

1. Solicitantul nu trebuie să fie înregistrat în Registrul debitorilor AFIR (atât pentru 

Programul SAPARD, cât și pentru FEADR) sau în Bazele de date privind dubla 

finanţare. Se vor verifica Declaratia pe proprie răspundere, Registrul Debitorilor, 

Baza de date a proiectelor finanțate, Raportul asupra utilizării programelor de 

finnțare nerambursabilă; 
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2. Solicitantul trebuie să își însușească în totalitate angajamentele asumate în Declarația 

pe proprie răspundere. Se verifică Declarația pe proprie răspundere din Cererea de 

finanțare. 

3. Solicitantul respectă prevederile art. 61, 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 modificarile si completarile ulterioare?(solicitantul care se 

încadrează în prevederile art. 61 poate depune/ redepune doar în sesiunile următoare 

celei în care a fost depus proiectul selectat pentru finanțare, lansate de GAL - dacă 

este cazul) 

4. Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată. Se vor verifica: 

Declarația pe propria răspundere, Buletinul Procedurilor de Insolvență, alte 

documente specifice, după caz, fiecărei categorii de solicitanți. 

Criterii de eligibilitate ale proiectului: 

EG1. Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili. Se vor 

verifica actele juridice de înființare și funcționare, specifice fiecărei categorii de solicitanți; 

după caz Acordul de Cooperare; 

EG2. Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una dintre acțiunile eligibile din 

fișa măsurii din SDL. Se verifică 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. 

EG3. Solicitantul trebuie să se angajeze că va asigura mentenanţa investiției pe o 

perioadă de minimum 5 ani de la data ultimei plăţi. Se vor verifica declarația pe propria 

răspundere, Hotărârea Consiliului Local, Hotărârea Adunării Generale a ONG, după caz. 

EG4. Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul 

economic al acestora. Se vor verifica Hotărârea Consiliului Local, Hotărârea Adunarii 

Generale a ONG, după caz. 

EG5. Solicitantul investiţiilor trebuie să facă dovada proprietății terenului/ 

administrării în cazul domeniului public al statului (dacă este cazul). Se verifică Inventarul 

bunurilor ce aparţin domeniului public al Comunei/comunelor, Hotărârea Consiliului Local 
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privind aprobarea modificărilor şi / sau completărilor la inventar,  Avizul administratorului 

terenului aparţinând domeniului public, altul decat cel administrat de primărie (dacă este 

cazul), Documente doveditoare de către ONG-uri privind dreptul de proprietate 

/administrare pe o perioadă de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care se vor efectua 

lucrări, conform cererii de finanţare; 

EG6. Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General în vigoare (doar pentru 

proiectele care prevăd investiții pentru care se prezintă certificatul de urbanism). Se verifică 

Certificatul de Urbanism. 

EG7. Investiția trebuie sa se realizeze pe teritoriul acoperit de Asociația GAL Lider 

Cluj. Se va verifica dacă investiția se realizează la nivel de comună, respectiv în satele 

componente ale comunelor: Aiton, Băișoara, Ciurila, Feleacu, Iara, Petreștii de Jos, 

Ploscoş, Tureni și Valea Ierii; 

EG8. Modernizarea, reabilitarea, amenajarea și dotarea trebuie să aibă loc în clădiri a 

căror destinație inițială nu a fost furnizarea de servicii similare sau identice. Se vor verifica 

Studiile de Fezabilitate/ Documentațiile de Avizare pentru Lucrări de  Intervenții / Memoriul 

Justificativ;  

EG9. Construirea, modernizarea, reabilitarea, amenajarea și dotarea trebuie să 

asigure posibilitatea furnizării ulterioare de servicii integrate: sociale, educaționale și 

ocupare (cel puțin două din trei).  Se vor verifica Studiile de Fezabilitate/ Documentațiile de 

Avizare pentru Lucrări de Intervenții / Memoriul Justificativ; 

EG10. Toţi beneficiarii direcţi ai acestor proiecte trebuie să asigure sustenabilitatea 

proiectului, beneficiarii pot solicita finanţare prin Axa 5 POCU, prin depunerea unui proiect 

distinct cu respectarea condiţiilor specifice POCU. Se vor verifica Studiile de Fezabilitate/ 

Documentațiile de Avizare pentru Lucrări de Intervenții / Memoriul Justificativ; 

EG11. Toate proiectele vor asigura evitarea segregării. Se vor verifica Studiile de 

Fezabilitate/ Documentațiile de Avizare pentru Lucrări de Intervenții / Memoriul 

Justificativ; 

8. Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL; 

mailto:lidercluj@yahoo.com
http://www.gallidercluj.ro/


  

 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Lider 

ClujComuna Ciurila  str. Principală nr. 5, jud. Cluj  

Email: lidercluj@yahoo.com 

Web: www.gallidercluj.ro 
 

 

 

 
 

 

Selecţia proiectelor 

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 acesta 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. 

Experții vor acorda punctajul fiecărui proiect eligibil în funcție de criteriile de selecție 

stabilite în Ghidul Solicitantului. În urma finalizării evaluării proiectelor conforme și 

eligibile, experții vor întocmi Raportul de Selecție. 

Selecția proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de 

selecţie. În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face, în funcție de: 

1. Populația netă care beneficiază de servicii sau infrastructuri îmbunătățite (va 

fi selectat proiectul care va deservi numărul mai mare de beneficiari) 

2. Numărul de locuri de muncă create (va fi selectat proiectul care va crea mai 

multe locuri de muncă) 

Departajarea proiectelor cu același punctaj, în baza criteriilor enunțate mai sus, se va 

face numai dacă acestea sunt prezentate şi demonstrate în Studiul de Fezabilitate/DALI/ 

Memoriul Justificativ. 

Selecția proiectelor se efectuează pe baza criteriilor de selecție enunțate în SDL și 

detaliate în Ghidul Solicitantului.  

Pentru toate proiectele depuse în cadrul Sub-măsurii 19.2 se vor respecta prevederile 

aplicabile (în funcție de tipul de proiect) din cadrul HG nr. 226/2015, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Comitetul de selecție al GAL se va asigura de faptul că proiectul ce urmează a primi 

finanțare se regăsește în obiectivele propuse în SDL și se încadrează în planul financiar al 

GAL și, de asemenea, de faptul că implementarea proiectului reprezintă o prioritate în 

vederea implementării strategiei. Proiectele care nu corespund obiectivelor și priorităților 
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stabilite în SDL pe baza căreia a fost selectat GAL, nu vor fi selectate în vederea depunerii la 

AFIR. 

9. Criteriile de selecție cu punctajele aferente, punctajul minim pentru selectarea unui 

proiect și criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj, inclusiv metodologia 

de verificare a acestora.  

 

 

 

Nr. 

crt 
Principii de selecție Criterii de selecție Punctaj Observații 

CS1. 

Principiul teritoriului 

(impactarea a multiple 

UAT de pe teritoriul 

GAL) 

CS1. Proiecte care 

impactează mai 

multe UAT-uri de 

pe teritoriul GAL 

20 p 

Punctarea acestui 

criteriu se va face 

numai dacă acest 

lucru este prezentat şi 

demonstrat în Studiul 

de Fezabilitate/DALI/ 

Memoriul Justificativ. 

 

CS2. 

Principiul selecției 

proiectelor care 

integrează aspecte 

legate de mediu şi 

climă  

CS2. Proiecte care 

integrează aspecte 

legate de mediu şi 

climă 

10 p 

Punctarea acestui 

criteriu se va face 

numai dacă acest 

lucru este prezentat şi 

demonstrat în Studiul 

de Fezabilitate/DALI/ 

Memoriul Justificativ. 
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CS3. 

Principiul selecției 

proiectelor care 

promovează inovare 

sau transfer de noi 

procese sau tehnologii 

CS3. Proiecte care 

promovează 

inovare sau 

transfer de noi 

procese sau 

tehnologii 

20 p 

Punctarea acestui 

criteriu se va face 

numai dacă acest 

lucru este prezentat şi 

demonstrat în Studiul 

de Fezabilitate/DALI/ 

Memoriul Justificativ. 

CS4. 

Principiul 

parteneriatului: se 

punctează suplimentar 

proiectele solicitate de 

un parteneriat care 

asigură expertiză 

complementară 

CS4. Proiecte care 

promovează 

crearea de 

parteneriate 

10 p 

Punctarea acestui 

criteriu se va face 

numai dacă acest 

lucru este prezentat şi 

demonstrat în cadrul 

unui Acord de 

Parteneriat, încheiat 

între membrii acestuia 

CS5. 

Principiul 

sustenabilităţii: se 

punctează suplimentar 

proiectele care își 

asumă asigurarea 

sustenabilității prin 

accesare de fonduri 

POCU 

CS5. Proiecte care 

promovează 

susținerea 

investițiilor și din 

alte fonduri 

(POCU) 

15 p 

Punctarea acestui 

criteriu se va face 

numai dacă acest 

lucru este prezentat şi 

demonstrat în cadrul 

unei Declarații pe 

propria răspundere 

privind 

sustenabilitatea prin 

aceesarea de fonduri 

POCU 
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CS6. 

Principiul 

multiculturalităţii: se 

punctează suplimentar 

proiectele interetnice 

care vizează atât 

minoritatea romă cât și 

minoritatea maghiară 

CS6. Proiecte care 

vizează comunități 

interetnice. 

25 p 

Punctarea acestui 

criteriu se va face 

numai dacă acest 

lucru este prezentat şi 

demonstrat în Studiul 

de Fezabilitate/DALI/ 

Memoriul Justificativ 

 TOTAL  100 P  

 

IMPORTANT! Nu este permisă finanțarea a două sau mai multe proiecte care se suprapun 

parțial sau total pe spațiul teritorial propus a se desfășura investițiile, chiar dacă ele sunt 

depuse de beneficiari diferiți. Astfel, în cazul în care există mai multe proiecte care vizează 

același teritoriu (parțial sau total), va intra în procedura de selecție numai proiectul care a 

obținut punctajul cel mai mare pe baza criteriilor de selecție prezentate anterior.  

Punctarea criteriilor de selecție se face pe baza următoarelor documente: 

CS1 - Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezentat şi 

demonstrat în Studiul de Fezabilitate/DALI/ Memoriul Justificativ. 

CS2 - Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezentat şi 

demonstrat în Studiul de Fezabilitate/DALI/ Memoriul Justificativ. 

CS3 - Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezentat şi 

demonstrat în Studiul de Fezabilitate/DALI/ Memoriul Justificativ. 

CS4 - Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezentat şi 

demonstrat în cadrul unui Acord de Parteneriat, încheiat între membrii acestuia 

CS5 - Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezentat şi 

demonstrat în cadrul unei Declarații pe propria răspundere privind sustenabilitatea prin 

aceesarea de fonduri POCU. 

CS6 - Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezentat şi 

demonstrat în Studiul de Fezabilitate/DALI/ Memoriul Justificativ. 
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Criteriile de selectie vor fi punctate pe baza documentelor si informatiilor furnizate in 

dosarul cererii de finantare. Toate documentele justificative, în baza cărora se 

punctează criteriile de selecție se vor regăsii ca și Anexă la Cererea de Finanțare, la 

momentul depunerii documentației. Eventualele clarificari depuse in etapa de evaluare 

nu vor fi luate in considerare pentru stabilirea punctajelor la criteriile de selectie. 

Selecția proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de 

selecţie. Departajarea proiectelor cu același punctaj se va face după cum urmează: 

1. Populația netă care beneficiază de servicii sau infrastructuri îmbunătățite (va 

fi selectat proiectul care va deservi numărul mai mare de beneficiari) 

2. Numărul de locuri de muncă create (va fi selectat proiectul care va crea mai 

multe locuri de muncă) 

ATENȚIE! Departajarea proiectelor cu același punctaj, în baza criteriilor enunțate mai sus, 

se va face numai dacă acestea sunt prezentate şi demonstrate în Studiul de 

Fezabilitate/DALI/ Memoriul Justificativ. 

Pentru această măsură pragul minim de selecție este de 10 puncte și reprezintă pragul 

sub care niciun proiect nu poate intra la finanţare. 

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

publicarea Raportului de Selecție); 

Raportul Final de Selecție va fi semnat și aprobat de către toți membrii prezenți ai 

Comitetului de Selecție și publicat pe pagina proprie de web și afișat la sediul GAL în maxim 

60 de zile de la închiderea sesiunii de depunere. 

11. Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate 

Sediu GAL: str. Principală, nr. 5, Ciurila, jud. Cluj 

Email: lidercluj@yahoo.com 

Web: www.gallidercluj.ro 

Telefon:  0765017530 

 

12. Alte informații pe care GAL le consideră relevante  
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mailto:lidercluj@yahoo.com
http://www.gallidercluj.ro/


  

 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Lider 

ClujComuna Ciurila  str. Principală nr. 5, jud. Cluj  

Email: lidercluj@yahoo.com 

Web: www.gallidercluj.ro 
 

 

 

 
 

 

Solicitanții se obligă să atașeze la Dosarul Cererii de Finanțare Declarația pe propria 

răspundere privind monitorizarea proiectului (Anexa 7 la Ghidul Solicitantului) semnată și 

ștampilată. 

mailto:lidercluj@yahoo.com
http://www.gallidercluj.ro/

