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Aprobat prin Decizia Consiliului Director Nr. 1/15.01.2021

PRELUNGIRE APEL DE SELECȚIE
– varianta detaliata GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ ARIESUL MARE anunță public prelungirea celei de a 5-a
sesiuni de depunere a Cererilor de finantare pentru proiecte LEADER MĂSURA 3/6A – ,,Dezvoltarea
activităților non-agricole în microregiunea ARIEȘUL MARE” lansat pentru perioada 21.12.2020 21.01.2021, prelungit pentru perioada 22.01.2021-19.02.2021.
Număr de referință al sesiunii cererii de proiecte: M19.2-M 3/6A - 05/21.12.2020
Data lansării apelului: 21.12.2020
Data limită de depunere a proiectelor: 19.02.2021
Beneficiari Eligibili:
• Micro-întreprinderi și întreprinderi neagricole mici existente si nou infiintate (start-ups)
din spațiul rural, care își propun activități non-agricole, pe care pe care nu le-au mai
efectuat până la data aplicării pentru sprijin sau isi propun activitati pe care le-au mai
desfasurat;
• persoane fizice autorizate, micro-întreprinderi și întreprinderi non-agricole mici existente
și nou înființate din spațiul rural;
• Fermieri sau membri ai unor gospodării agricole (autorizati cu statut minim de PFA) care
își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în
zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în categoria
microîntreprinderi și întreprinderi mici, cu excepția persoanelor fizice neautorizate.
*Intreprinderile sociale din mediul rural;
*Cooperativele.
Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile.
Beneficiarii direcți ai măsurii M3/6A – cooperative și intreprinderi sociale sunt si beneficiari
direcți ai măsurii M2/2A, asigurandu-se astfel complementaritatea intre cele doua măsuri.
In cadrul măsurii M1/6B - Dezvoltarea şi modernizarea satelor din Microregiunea Arieșului Mare ,,beneficiarii indirecti (întreprinderile înființate și/sau dezvoltate în teritoriu) sunt beneficiarii direcți ai măsurii
M3/6A, astfel masura M3/6A este complementara cu măsura M1/6B.

Fondul disponibil alocat pe sesiune: 240 031,02 euro.
Pentru proiecte de tip start-up:
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• Valoarea sprijinului nerambursabil poate fi cuprinsă între 5000 Euro 25.000 de
euro/proiect pentru proiectele de servicii;
• Valoarea sprijinului nerambursabil poate fi cuprinsă între 5000 Euro 30.000 de
euro/proiect în cazul activităților de producție, servicii medicale, sanitar-veterinare,
agroturism și de agrement.
• Valoarea sprijinului nerambursabil poate fi cuprinsă între 5000 Euro şi 30.000 Euro/proiect
pentru proiectele de modernizare/dezvoltare întreprinderi mici sau micro-întreprinderi nonagricole
Intensitatea sprijinului va fi de 90% pentru cheltuielile eligibile din proiect.
Data limită de depunere a proiectelor: 19 FEBRUARIE 2021, ORA 13.00.
Pragul minim de selectie este de 25 puncte si reprezinta pragul sub care nici un proiect nu poate intra
la finanțare.
Depunerea proiectelor se poate face in perioada: 22.01.2021-19.02.2021,
în fiecare zi lucrătoare, între orele 9.00 – 13.00, la sediul GAL ARIESUL MARE din Comuna Albac,
Str. Closca, Nr.9 județul Alba.,\
Date de contact: Mihai Lucian Morar – reprezentant legal 0766 500 179, Horvath Ana
Cosmina Victoria – evaluator proiecte 0740 115 334, email: galariesulmare@yahoo.com
Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul
Solicitantului pentru M3/6A, disponibil pe site-ul GAL ARIESUL MARE.
Pentru mai multe informații, vă invităm să consultați varianta detaliata ale apelului, disponibil
în format electronic pe site-ul GAL ARIESUL MARE www.galariesulmare.ro sau tipărit la sediul
GAL.
Modelul cererii de finanțare aferent masurii M3/6A pe care solicitanții trebuie sa il folosească
este prezentat in Anexa 1 la Ghidul Solicitantului aferent acestei măsuri.
Documentele obligatorii care trebuie atasate Cererii de Finantare în conformitate cu cerințele
fișei măsurii din SDL și ale Ghidului solicitantului elaborat de către GAL:
Documente
Doc.1.a) Studiul de fezabilitate pentru proiectele cu lucrari de constructii si/sau montaj
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Si
Doc.1.b) Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente
Doc.1.c) Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor
Doc.2.1
Situaţiile financiare (bilanţ – formularul 10, contul de profit şi pierderi - formularul 20, formularele 30 și
40), precedente anului depunerii proiectului înregistrate la Administraţia Financiară în care rezultatul
operaţional (rezultatul de exploatare din contul de profit și pierdere - formularul 20) să fie pozitiv
(inclusiv 0)
În cazul în care solicitantul este înfiinţat cu cel puţin doi ani financiari înainte de anul depunerii cererii de
finanţare se vor depune ultimele doua situaţii financiare. Excepţie fac intreprinderile infiintate in anul
depunerii cererii de finanţare
sau
Pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale:
Doc.2.2 Declaraţie specială privind veniturile realizate in Romania în anul precedent depunerii proiectului
înregistrată la Administratia Financiară (formularul 200 însoţit de Anexele la Formular) şi/sau
Doc.2.3 Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit (formularul 221),
document obligatoriu de prezentat la depunerea cererii de finanţare;
În cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterior depunerii proiectului:
Doc.2.4 Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară;
Doc.3. Documente pentru terenurile și/sau clădirile aferente realizării investițiilor
3.1 Pentru proiectele care presupun realizarea de lucrări de construcție sau achizitia de
utilaje/echipamente cu montaj, se va prezenta înscrisul care să certifice:
a)Dreptul de proprietate privată
Actele doveditoare ale dreptului de proprietate privată, reprezentate de înscrisurile constatatoare ale
unui act juridic civil, jurisdicțional sau administrativ cu efect constitutiv translativ sau declarativ de
proprietate, precum:
Actele juridice translative de proprietate, precum contractele de vânzarecumpărare, donație, schimb, etc;
Actele juridice declarative de proprietate, precum împărțeala judiciară sau
tranzacția;
Actele jurisdicționale declarative, precum hotărârile judecătorești cu putere de
res-judecata, de partaj, de constatare a uzucapiunii imobiliare, etc.
Actele jurisdicționale, precum ordonanțele de adjudecare;
b) Dreptul de concesiune - Contract de concesiune care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând
cu anul depunerii cererii de finanţare, corespunzătoare asigurării sustenabilității investiției şi care oferă
dreptul titularului de a executa lucrările de construcție prevăzute prin proiect, în copie.
În cazul contractului de concesiune pentru cladiri, acesta va fi însoțit de o adresă emisă de concedent
care să specifice dacă pentru clădirea concesionată există solicitări privind retrocedarea.
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În cazul contractului de concesiune pentru terenuri, acesta va fi însoțit de o adresă emisă de concedent
care să specifice:
- suprafaţa concesionată la zi - dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări privind retrocedarea
sau diminuarea şi dacă da, să se menţioneze care este suprafaţa supusă acestui proces;
- situaţia privind respectarea clauzelor contractuale, dacă este în graficul de realizare a investiţiilor
prevăzute în contract, dacă concesionarul şi-a respectat graficul de plată a redevenţei şi alte clauze.
c) Dreptul de superficie contract de superficie care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu
anul depunerii cererii de finanţare, corespunzătoare asigurării sustenabilității investiției şi care oferă
dreptul titularului de a executa lucrările de construcție prevăzute prin proiect, în copie.
Documentele de la punctele a, b si c de mai sus vor fi însoțite de documente cadastrale şi documente
privind înscrierea imobilelor în evidențele de cadastru și carte funciară (extras de carte funciară
pentru informare din care să rezulte inscrierea dreptului în cartea funciară, precum și încheierea de
carte funciară emisă de OCPI), în termen de valabilitate la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile
înaintea depunerii proiectului)
3.2 Pentru proiectele care propun doar dotare, achizitie de masini si/sau utilaje fara montaj sau al caror
montaj nu necesita lucrari de constructii si/sau lucrari de interventii asupra instalatiilor existente
(electricitate, apa, canalizare, gaze, ventilatie, etc.), se vor prezenta înscrisuri valabile pentru o
perioadă de cel putin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare care să certifice, după caz:
a)

dreptul de proprietate privată,

b)

dreptul de concesiune,

c)

dreptul de superficie,

d)

dreptul de uzufruct;

e)

dreptul de folosinţă cu titlu gratuit;

f)

împrumutul de folosință (comodat)

g)

dreptul de închiriere/locațiune

Înscrisurile menționate la punctul 3.2 se vor depune respectand una dintre cele 2 condiţii (situaţii) de
mai jos:
A. vor fi însoțite de:
-Documente cadastrale şi documente privind înscrierea imobilelor în evidențele de cadastru și carte
funciară (extras de carte funciară pentru informare din care să rezulte inscrierea dreptului în cartea
funciară, precum și încheierea de carte funciară emisă de OCPI), în termen de valabilitate la data
depunerii (emis cu maxim 30 de zile înaintea depunerii proiectului)
SAU
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B. vor fi incheiate în formă autentică de către un notar public sau emise de o autoritate publica sau
dobandite printr-o hotarare judecatoreasca.
Atenţie!
În situaţia în care imobilul pe care se execută investiţia nu este liber de sarcini (gajat pentru un credit) se
va depune acordul creditorului privind execuţia investiţiei şi graficul de rambursare a creditului.
Doc.4. Copie a extrasului din Registrul agricol cu ştampila primăriei şi menţiunea "Conform cu originalul"
(pentru dovedirea calităţii de membru al gospodăriei agricole).

Doc.5. Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal de proiect (asociat unic/asociat
majoritar/administrator/ PFA, titular II, membru IF).
Doc.6. Document care atesta forma de organizare a solicitantului.
Doc.6.1 Hotarare judecatoreasca definitivă pronunţată pe baza actului de constituire și a statutului
propriu în cazul Societăţilor agricole, însoțită de Statutul Societății agricole;
Doc.6.2 Act constitutiv pentru Societatea cooperativă agricolă.
Doc.10. Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii (Anexa
6.1 din Ghidul solicitantului)
Aceasta trebuie să fie semnată de persoana autorizată să reprezinte întreprinderea.
Doc.11. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a
ajutoarelor de minimis (Anexa 6.2 din Ghidul solicitantului)
Doc.14. Certificat de urbanism/ Autorizaţie de construire pentru proiecte care prevăd construcţii, însoţit,
dacă este cazul, de actul de transfer a dreptului şi obligaţiilor ce decurg din Certificatul de urbanism şi o
copie a adresei de înştiinţare.
Doc.15. Aviz specific privind amplasamentul şi funcţionarea obiectivului eliberat de ANT pentru
construcţia/modernizarea sau extinderea structurilor de primire turistice cu functiuni de cazare sau
restaurante clasificate conform Ordinului 65/2013 si in conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 142 din
28 octombrie 2008.
Doc.16. Certificat de clasificare eliberat de ANT pentru structura de primire turistică cu functiuni de
cazare sau restaurante clasificate conform Ordinului 65/2013 si in conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă
nr. 142 din 28 octombrie 2008 (în cazul modernizării/extinderii).
Doc.17. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in categoria firmelor in dificultate,
semnată de persoana autorizată să reprezinte intreprinderea, conform legii.
Doc. 18. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului ca nu a beneficiat de servicii de consiliere
prin M 02 (Anexa 6.4 din Ghidul solicitantului)
Doc. 19. Declaratie expert contabil din care sa reiasa ca solicitantul in anul precedent depunerii Cererii
de Finantare a obtinut venituri de exploatare, iar veniturile din activitatile agricole reprezinta cel putin
50% din total venituri din exploatare ale solicitantului.
Doc.23. Alte documente (dupa caz)

Atenţie!
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Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanţare, termenul de
valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Certificatele care sa ateste lipsa datoriilor fiscale restante, graficul de reesalonare a datoriilor
catre bugetul consolidate(daca este cazul) si dovada achitarii integrale a datoriei fata de AFIR ,
inclusive dobanzile si majorarile de intarziere, daca este cazul se vor prezenta la contractare.
Cerințe de conformitate pe care trebuie sa le îndeplinească solicitantul:
Verificarea conformităţii Cererii de Finanţare şi a anexelor acesteia se realizează pe baza
formularului „Fişă de verificare a conformităţii pentru Masura M3/6A” prezentată în Anexa 12 la
Ghidul Solicitantului. Detaliile referitoare la realizarea conformității proiectului, inclusiv metodolgia de
verificare a conformității, sunt disponibile în Ghidul Solicitantului.
Controlul conformităţii constă în verificarea Cererii de Finanţare:
- dacă este corect completată;
- dacă este prezentată atât în format tipărit, cât şi în format electronic;
- daca anexele tehnice si administrative cerute sunt prezente, precum si valabilitatea acestora ;
- verificarea bugetului indicativ al proiectului;
Tipuri de acţiuni eligibile:
•
Construcţia, extinderea și/sau modernizarea și dotarea clădirilor in care se desfasoara activitatea
propusa prin proiect;
•
Achiziţionarea și costurile de instalare pentru utilaje, instalaţii și echipamente noi;
•
Investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete,
licențe, drepturi de autor, mărci;
•
Înfiinţarea/modernizarea de firme de profil non-agricol;
•
înfiinţarea de ateliere/cooperative meşteşugăreşti;
Nu sunt eligibile utilaje agricole si echipamente second-hand.
•Construcţia, extinderea și/sau modernizarea și dotarea agropensiunilor și a altor structuri de primire
turistică (camping, sat de vacanță, bungalow-uri, etc.)
•Înfiinţarea/modernizarea/dotarea unităților care prestează activități de agrement/recreative (trasee
turistice; parcuri tematice de tip paint-ball, aventuri,amenajări areale de echitație, etc; centre închiriere
echipamente sportive –biciclete, ATV-uri, undițe,schi-uri, etc; )*
Nu sunt eligibile utilaje agricole si echipamente second-hand.
Pentru activitățile de agrement și recreative sunt eligibile doar construcții de tipul – birou/spațiu de
depozitare echipamente, vestiare și montarea de echipamente specifice amenajării necesare
desfășurării activității (de ex. obstacole pentru echitație, sisteme de scripeți parc de aventuri, etc.).
Tipuri de acţiuni neeligibile
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Prestarea de servicii agricole, achiziționarea de utilaje și echipamente agricole aferente acestei
activități, în conformitate cu Clasificarea Activităților din Economia Națională;
- Procesarea și comercializarea produselor prevăzute în Anexa I din Tratat;  Producția de electricitate
din biomasă ca și activitate economică;
- Cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”;
- Cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu excepţia costurilor
generale definite la art. 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/2013 care pot fi realizate înainte de
depunerea cererii de finanțare;
- Cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal și pentru transport persoane;
- Cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile; Cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și anume: a. dobânzi debitoare;
b. achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite; c. taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului
în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA‐ul sau a prevederilor
specifice pentru instrumente financiare; d. în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de
contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile
generale și cheltuielile de asigurare. e. Cheltuieli care fac obiectul finanțării altor programe
europene/naționale, conform Cap. 14 și 15‐ PNDR. Costuri neeligibile specifice: Cheltuieli specifice de
înființare și funcționare a întreprinderilor (obținerea avizelor de funcționare, taxe de autorizare, salarii
angajați, costuri administrative, etc).
Condiții minime obligatorii/de eligibilitate pentru acordarea sprijinului
Pentru proiectele de investiţii (de tip start-up)
• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
• Obiectivul trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activități sprijinite;
• Sediul social trebuie să fie situat în teritoriul GAl iar activitatea va fi desfășurată în teritoriul GAL.
•Investitia propusa trebuie sa prevada crearea a minim unui loc de munca.
Pentru proiectele de investiții în modernizarea/dezvoltarea întreprinderilor existente
• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
• Investiția trebuie să se încadreze în unul din tipurile de sprijin prevăzute prin măsură;
• Solicitantul trebuie să își desfășoare activitatea aferentă investiției finanțate în teritoriul GAL si sediul
social sa fie situate in teritoriul GAL;
• Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura cofinanțarea investiției;
• Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată pe baza prezentării unei documentații
tehnico-economice;
• Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu liniile directoare privind ajutorul de
stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate;
• Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului, în conformitate cu
legislația în vigoare.
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•Investitia propusa trebuie sa prevada crearea a minim unui loc de munca.
Verificarea eligibilităţii tehnice şi financiare a Cererii de Finanţare şi a anexelor acesteia se
realizează pe baza formularului „Fişă de evaluare eligibilitatii proiectului pentru Masura 3/6A”
prezentată în Anexa 13 la Ghidul Solicitantului. Detaliile referitoare la verificarea eligibilitățiii
proiectului, inclusiv metodolgia de verificare a eligibilității, sunt disponibile Ghidul Solicitantului.
Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL:
Selecţia proiectelor în cadrul GAL Ariesul Mare va fi realizată de către Comitetul de Selecţie iar
analiza și soluționarea contestațiilor va fi realizată de către Comisia de Soluționare a Contestațiilor.
Punctajul fiecărui proiect se va calcula în baza informațiilor furnizate de solicitant în cererea de
finanțare si documentele atașate acesteia. Proiectele eligibile se vor puncta în funcţie de sistemul de
punctaj stabilit conform fișei de selecție.
Mai multe informații legate de selecția proiectelor sunt disponibile în anexa 9 la Ghidul
Solicitantului- Procedura de evaluare și selecție a proiectelor, disponibil pe site-ul GAL ARIESUL
MARE .
Criterii de selecție şi punctajele aferente:
Verificarea îndeplinirii criterilor de selecţie şi acordarea punctajului se realizează pe baza
formularului „Fişă de evaluare a criterilor de selecţie pentru Masura 3/6A”, prezentată în Anexa 14 la
Ghidul Solicitantului.
Pragul minim de eligibilitate este de 25 puncte si reprezinta pragul sub care nici un proiect nu poate
intra la finanțare.
Criterii de selectie

Punctaj

CS1. Proiectele care utilizează

material, materii
prime și resurse umane locale din teritoriu

Pentru punctarea acestui criteriu de selecție
beneficiarul prezintă în cadrul Memoriului Justificativ
aferent investiției produsele, respectiv furnizorul
materialelor și/sau resurselor locale din teritoriu (după
caz o convenție, precontract, etc).
Documente de verificat: Memoriul justificativ, Cererea
de finanțare, Bugetul indicativ (conveție, precontract
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etc. , după caz)
CS2. Proiectele care utilizează energia produsă din
surse regenerabile
Pentru punctarea acestui criteriu proiectul prevede
investitii in domeniul eficientizării energetice a
clădirilor/ și sau producerea energiei din surse
regenerabile. Criteriul va fi punctat proporțional cu
ponderea acestor investiții din valoarea totală eligibilă
a proiectului:

25 pct.

 Cheltuielile cu exploatarea resurselor de
energie regenerabilă reprezintă mai mult de 5%
din bugetul proiectului – 25 puncte;
 Cheltuielile cu exploatarea resurselor de
energie regenerabilă reprezintă mai puțin de
5% din bugetul proiectului – 0 puncte;
Documente de verificat: Memoriul justificativ/Studiu
de Fezabilitate/Documentație de Avizare pentru
Lucrări de intervenții, Cererea de Finanțare, bugetul
indicativ
CS3. Proiectele care prin
investițiile/serviciile
propuse se adreseaza unui teritoriului a mai mult de
două UAT membre ale GAL
Criteriul va fi punctat în cazul în care investiția propusă
este amplasată într-o singură comună, iar prin
obiective și rezultate demonstrează un impact pozitiv
pentru populația mai multor comune/oraș din
teritoriul GAL Arieșul Mare Alba-Bihor
Documente de verificat: Cererea de Finanțare,
Memoriul
justificativ/Studiu
de
Fezabilitate/Documentație de Avizare pentru Lucrări
de intervenții
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CS4. Investitia propusa prevede crearea a minim
un loc de munca.
- infiintarea a minim un loc de munca
Suma nerambursabilă acordată va respecta condiţia
creerii de noi locuri de muncă astfel:
 pentru pentru proiectele de servicii
pentru populatia din spatial rural - 1 loc de muncă =
25.000 Euro
• pentru proiectete activităților de producție,
servicii medicale, sanitar-veterinare, agroturism și de
agreement - 1 loc de muncă = 30.000 Euro

Maxim 25 pct.

20 pct.
25 pct.

Documente de verificat: Memoriul justificativ/Studiu
de Fezabilitate/Documentație de Avizare pentru Lucrări
de intervenții, Cererea de Finanțare, bugetul indicativ
TOTAL PUNCTAJ : 100 PUNCTE
Setul de criterii de departajare in caz de punctaj egal va fi urmatorul :
1. Numărul locurilor de muncă nou create.
2. Valoarea totală nerambursabilă a proiectului în ordine crescătoare. Proiectele cu o
valoare mai mică vor avea prioritate.
3. Vârsta titularului persoanei fizice autorizate/întreprinderii individuale/întreprinderii
familiale/asociatului societății comerciale, în ordine crescătoare. Proiectele initiate de
persoane cu o vârstă mai scăzută vor avea prioritate.
IMPORTANT: Solicitantii vor mentiona in cadrul documentatiei modul în care proiectul
se încadrează în Strategia de Dezvoltare Locala a GAL și criteriile de selecție specifice pe care le
îndeplinește, precum si justificarea acestora.
Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție:
Rezultatele procesului de selecție vor fi comunicate solicitantilor în termen de cel mult 45 de
zile de la data închiderii sesiunii de finanțare. Rapoartele de selecție vor fi postate pe site-ul GAL
ARIESUL MARE şi afişate la sediile primăriilor UAT membre în GAL.
GAL ARIESUL MARE va înștiința solicitanții asupra rezultatului procesului de selecție prin
Notificare transmisă prin fax/email sau poștă cu confirmare de primire.
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Depunerea contestatiilor si desfăşurarea procedurii de soluţionare a contestaţiilor cu
privire la rezultatul selectării proiectelor.
Contestaţiile pot fi depuse începând din momentul publicării Raportului de Selecție pe siteul GAL. Aplicanţii care au depus
proiecte în cadrul unei sesiuni au la dispoziţie 5 zile lucrătoare de la primirea notificării
privind rezultatul selectării proiectelor pentru a depune contestaţii cu privire la rezultatul selectării.
Contestaţiile, semnate de beneficiar, vor fi depuse la sediul GAL ARIESUL MARE din comuna Albac,
str. Closca Nr.9, județul Alba. Analizarea contestaţiilor se realizează de către Comisia de
Contestații din cadrul GAL , conform procedurii de selectare care a stat la baza selectării şi scorării
proiectului în cauză. În mod obligatoriu, contestaţiile vor fi analizate de către alţi experţi care nu au
participat la evaluarea iniţială a proiectelor. După finalizarea analizării tuturor contestaţiilor depuse în
cadrul unei sesiuni de depunere pentru o anumită măsură, Comisia de Contestații întocmeşte
Raportul de Contestații care este postat pe site-ul GAL.Comisia de Contestaţii întocmeşte un raport de
contestaţii, pentru fiecare măsură în parte, care va cuprinde rezultatul contestaţiilor.
Termenul de soluţionare a contestaţiilor de către Comisia de Contestaţii este de 15 zile de la data
înregistrării acestora la GAL şi poate fi prelungit cu înca maxim 10 zile lucrătoare, dacă Comisia de
Soluționare a Contestațiilor analizează contestaţii depuse pe două sau pe mai multe măsuri sau dacă
numărul de contestaţii depuse pe o măsura este mare.
Raportul întocmit de Comisia de Contestaţii, cuprinzând rezultatul contestaţiilor este
semnat de membri şi secretar şi aprobat de Preşedintele Comisiei de Contestaţii şi este transmis
biroului GAL. O copie a Raportului de contestaţii se va comunica şi Comitetului de Selecţie.
Ulterior verificării respectării prevederilor în ceea ce privește ierarhizarea proiectelor,
Rapoartele de Selecţie întocmite sunt semnate de preşedintele asociației.
Raportul Final de Selecție: Rezultatele finale ale procesului de selecție se consemnează în
Raportul final de selecție, semnat și aprobat de către toți membrii prezenți, specificându-se apartenența
la mediul public sau privat, după caz. Raportul de Selecție va fi semnat de membri titulari/supleanți
prezenți la ședință. Raportul de Selecție va prezenta semnătura reprezentantului CDRJ care participă la
ședință în calitate de observator. Raportul de Selecție va fi datat și avizat de Președintele GAL sau de alt
membru mandatat de Consiliul Director, printr-o hotârâre a acestui organ.
Raportul de Selecție intermediar conține proiectele selectate înainte de depunerea contestațiilor.
Raportul de Selecție final conține lista finală a proiectele selectate după soluționarea
contestațiilor.
Alte informatii:
Beneficiarul va respecta prevederile schemei de ajutor de minimis ”Sprijin pentru
implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală” aprobată prin ordinul nr.
107/24.04.2017 și toate reglementările legale în vigoare fiind răspunzător d nerespectarea acestora.
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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.
Solicitantii publici au obligatia de excludere a oricarei contributii publice directe de la Bugetul
de stat pentru investitiile care urmeaza a se realiza , platile (pentru cheltuielile neeligibile etc.) urmand
sa fie efectuate numai din surse proprii sau atrase .
ATENŢIE! 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 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.
Informaţii detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul
Solicitantului, disponibil pe site-ul GAL ARIESUL MARE – www.galariesulmare.ro.

REPREZENTANT LEGAL GAL ARIESUL MARE
MORAR LUCIAN MIHAI
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