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NOTA DE CLARIFICARE  

a aspectelor metodologice privind  evaluarea cererilor de finantare care se vor depune pe Masura M08  Sustinerea activitatilor cu caracter social 

în teritoriul GAL „Codrii Pașcanilor” 

perioada apelului de selectie 04.07.2018 - 05.11.2018 

In procesul de depunere a proiectelor aferente Apelului de selectie nr. 1, Masura M08  Sustinerea activitatilor cu caracter social în teritoriul GAL 

„Codrii Pașcanilor”, s-a constatat necesitatea unor clarificari privind indeplinirea anumitor cerinte de conformitate si eligibilitate ale proiectului si a 

metodologiei de verificare a acestor cerinte. 

Modul si punctele de verificare ale cerintelor de conformitate si eligibilitate se completeaza/clarifica dupa cum urmeaza: 

Prevederi din Ghidul Solicitantului  si Anexe - FIȘA DE EVALUARE  
GENERALĂ A PROIECTULUI 

Clarificari/completari prevederi Ghidul Solicitantului si Anexe - FIȘA 
DE EVALUARE  GENERALĂ A PROIECTULUI 

FIȘA DE EVALUARE  GENERALĂ A PROIECTULUI 
PARTEA I. FIȘA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII, 
B. VERIFICAREA CONFORMITATII PROIECTULUI – Metodologia de aplicat pentru - VERIFICAREA CONFORMITATII PROIECTULUI 
5. Obiectivele și tipul de serviciu/investiție prezentate în Cererea de finanțare se încadrează în fișa măsurii din SDL?  

Expertul va verifica încadrarea corectă a proiectului pentru care s-a 
solicitat finanțare în fișa măsurii din SDL. Se verifică dacă obiectivele, 

Expertul va verifica încadrarea corectă a proiectului pentru care s-a 
solicitat finanțare în fișa măsurii din SDL. Se verifică dacă oricare din 
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tipul de beneficiar prezentate în proiect se regăsesc în fișa măsurii din 
SDL. Dacă informațiile nu se regăsesc, cererea de finanțare este 
respinsă. 
 

obiective, tipul de beneficiar prezentate în proiect se regăsesc în fișa 
măsurii din SDL.  Dacă informațiile nu se regăsesc, cererea de finanțare 
este respinsă. 

PARTEA II-a: FIȘA DE EVALUARE A ELIGIBILITATII PROIECTULUI 
B.Verificarea condițiilor de eligibilitate ale proiectului - METODOLOGIA DE VERIFICARE  

EG1 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili  

 
 
Se verifică dacă informaţiile menţionate în paragraful A2. B1.1 si B1.2 
al Cererii de finanţare corespund cu cele menţionate în documente: 
numele solicitantului, statutul şi CIF/ CUI. 
Se verifică conformitatea informatiilor mentionate la punctul A2, B1.1 
si B1.2 din Cererea de finanțare cu informațiile din documentele 
prezentate. 
 
 
 
Pentru proiectele de infrastructură socială: 
 
 
Furnizori de servicii sociale pot fi: 
1. Furnizori publici de servicii sociale: 
- structurile specializate din cadrul/ subordinea autorităţilor 
administraţiei publice locale şi autorităţile executive din unităţile 
administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună, oraş, 
municipiu; 
- autorităţile administraţiei publice centrale ori alte instituţii aflate în 
subordinea sau coordonarea acestora, care au stabilite prin lege 
atribuţii privind acordarea de servicii sociale pentru anumite categorii 
de beneficiari; 
- unităţile sanitare, unităţile de învăţământ şi alte instituţii publice 
care dezvoltă, la nivel comunitar, servicii sociale integrate. 
 
2. Furnizorii privati de servicii sociale: 
- organizațiile neguvernamentale, respectiv asociatiile si fundatiile, 
inclusiv GAL; 

I. Pentru proiectele ce prevad alte investitii/dotari altele 
decat cele in infrastructura sociala: 

Se verifică dacă informaţiile menţionate în paragraful A2. B1.1 si B1.2 al 
Cererii de finanţare corespund cu cele menţionate în documente: 
numele solicitantului, statutul şi CIF/ CUI.  
Se verifică conformitatea informatiilor mentionate la punctul A2, B1.1 si 
B1.2 din Cererea de finanțare cu informațiile din documentele 
prezentate.  
Se verifică Declarația F a cererii de finanţare - declaraţie pe proprie 
răspundere a solicitantului privind datoriile fiscale restante.  
 

II. Pentru proiectele de infrastructură socială se va avea in 
vedere verificarea suplimentara, fata de prevederile de la 
punctul I, a urmatorelor aspecte:  

Furnizori de servicii sociale pot fi:  
1. Furnizori publici de servicii sociale:  
- structurile specializate din cadrul/ subordinea autorităţilor 
administraţiei publice locale şi autorităţile executive din unităţile 
administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună, oraş, municipiu;  
- autorităţile administraţiei publice centrale ori alte instituţii aflate în 
subordinea sau coordonarea acestora, care au stabilite prin lege 
atribuţii privind acordarea de servicii sociale pentru anumite categorii 
de beneficiari;  
- unităţile sanitare, unităţile de învăţământ şi alte instituţii publice care 
dezvoltă, la nivel comunitar, servicii sociale integrate.  
 
2. Furnizorii privati de servicii sociale:  
- organizațiile neguvernamentale, respectiv asociatiile si fundatiile, 
inclusiv GAL;  
- cultele recunoscute de lege;  



- cultele recunoscute de lege;  
- filialele si sucursalele asociatiilor si fundatiilor internationale 
recunoscute în conformitate cu legislatia în vigoare; 
- persoanele fizice autorizate în conditiile legii; 
- operatorii economici cu scop lucrativ, pentru toate categoriile de 
servicii sociale organizate în condiţiile legii, cu excepţia celor 
prevăzute în Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, la art. 73 alin. (2) 
lit. a) şi c), la art. 77 şi 78, precum şi a celor prevăzute la art. 83. 
 
3. Parteneriat între autoritatea publică locală (APL) și un furnizor de 
servicii sociale: 
 
Documente Verificate:  

- Certificat de acreditare emis de Ministerul Muncii si Justiției 
Sociale al furnizorului de servicii sociale 

- Dovada existenței în teritoriul GAL a sediului/ filialei/ 
sucursalei/ punct de lucru al furnizorului de servicii sociale. 

- Actele juridice de înființare și funcționare specifice fiecărei 
categorii de solicitanți 

- Contract de parteneriat între APL și furnizorul de servicii 
sociale 

 
Documente Verificate: 

- Fișa tehnică a măsurii (cu menționarea paginației) – document 
extras din ultima versiune a SDL aprobată de AM PNDR 
(inclusiv prima pagină a SDL în care se regăsesc informații 
referitoare la versiunea SDL, data la care aceasta a fost 
aprobată) 

- documente de înființare 
- declarațiile pe proprie răspundere menționate în cererea de 

finanțare (încadrarea în IMM, firmă în dificultate, minimis, 
asumare sustenabilitate proiect. 

4.GAL, în situația în care în urma lansării primului apel de selecție nu 
se depun proiecte, atunci GAL-ul poate fi beneficiarul măsurii, cu 
respectarea legislației specifice. 
Documente Verificate 

- Autorizația GAL 
- Statutul GAL din care să rezulte faptul că parteneriatul 

poate depune proiect în cadrul măsurii propuse prin 

- filialele si sucursalele asociatiilor si fundatiilor internationale 
recunoscute în conformitate cu legislatia în vigoare;  
- persoanele fizice autorizate în conditiile legii;  
- operatorii economici cu scop lucrativ, pentru toate categoriile de 
servicii sociale organizate în condiţiile legii, cu excepţia celor prevăzute 
în Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, la art. 73 alin. (2) lit. a) şi c), 
la art. 77 şi 78, precum şi a celor prevăzute la art. 83.  
 
3. Parteneriat între autoritatea publică locală (APL) și un furnizor de 
servicii sociale:  
 
Documente Verificate:  
- Certificat de acreditare emis de Ministerul Muncii si Justiției Sociale al 
furnizorului de servicii sociale  
- Dovada existenței în teritoriul GAL a sediului/ filialei/ sucursalei/ punct 
de lucru al furnizorului de servicii sociale.  
- Actele juridice de înființare și funcționare specifice fiecărei categorii 
de solicitanți  
- Contract de parteneriat între APL și furnizorul de servicii sociale  
 
Documente Verificate:  
- Fișa tehnică a măsurii (cu menționarea paginației) – document extras 
din ultima versiune a SDL aprobată de AM PNDR (inclusiv prima pagină 
a SDL în care se regăsesc informații referitoare la versiunea SDL, data la 
care aceasta a fost aprobată)  
- documente de înființare  
- declarațiile pe proprie răspundere menționate în cererea de finanțare 
(încadrarea în IMM, firmă în dificultate, minimis, asumare 
sustenabilitate proiect.  
 
4.GAL, în situația în care în urma lansării primului apel de selecție nu se 
depun proiecte, atunci GAL-ul poate fi beneficiarul măsurii, cu 
respectarea legislației specifice.  
Documente Verificate  
- Autorizația GAL  
- Statutul GAL din care să rezulte faptul că parteneriatul poate depune 
proiect în cadrul măsurii propuse prin Strategia de Dezvoltare Locală, 
prin care sunt sprijinite investiții în infrastructura de broadband  
 



Strategia de Dezvoltare Locală, prin care sunt sprijinite 
investiții în infrastructura de broadband 

Pentru beneficiarii din categoria unităților de cult, se va verifica 
depunerea Actului de înfiinţare şi statutului Aşezământului Monahal 
(Mănăstire , Schit sau Metoc). 
Se verifică Declarația F a cererii de finanţare - declaraţie pe proprie 
răspundere a solicitantului privind datoriile fiscale restante. 

Pentru beneficiarii din categoria unităților de cult, se va verifica 
depunerea Actului de înfiinţare şi statutului Aşezământului Monahal 
(Mănăstire , Schit sau Metoc).  
 

EG2 Investiția se încadrează în cel puțin una dintre acțiunile eligibile din fișa măsurii din SDL 

Pentru proiectele de infrastructură socială: 
- Tipul de infrastructură: nu se finanțează infrastructuri de tip 

rezidențial (cu cazare).  
Expertul verifică în baza informaţiilor din Cererea de Finanţare şi 
SF/DALI, dacă investiția se încadrează în cel puțin unul din  tipurile de 
sprijin  prevăzute prin măsură. 
În cadrul unui proiect ce vizează extinderea infrastructurii 
educaţionale sunt eligibile construcţiile realizate în scop didactic (ex: 
laboratoare/ateliere/sere, etc). Nu este eligibilă construcţia sălilor de 
sport/cantinelor/căminelor, acţiunile eligibile pentru acestea fiind 
cele de modernizare.  
       Se verifică dacă Certificatul de Urbanism este eliberat pentru 
investiţia propusă prin proiect, dacă este valabil la data depunerii 
Cererii de finanţare. 
Investiţiile care prevăd înfiinţarea/modernizarea centrelor 
sociale/creșelor/infrastructurii de tip after-school în cadrul aceleiași 
construcții dezvoltate pe verticală sau orizontală (P+E sau duplex), vor 
fi descrise în cadrul unui singur proiect de investiții a cărui valoare nu 
poate depăşi suma de 200.000 euro în cazul proiectelor depuse de 
comune şi 100.000 euro pentru proiectele depuse de ONG. Calculul 
punctajului criteriilor de selecție se va realiza pentru investiţia 
majoritar valorică. 
În cazul proiectelor depuse de comune care prevăd investiții în 
înfiinţarea/modernizarea uneia sau mai multor centre 
sociale/creșe/infrastructuri de tip after-school, în unul sau mai multe 
sate care aparțin de aceiași comună (UAT), acestea pot fi descrise în 
cadrul unui singur proiect de investiții sau în cadrul unui proiect 
pentru fiecare obiectiv de investiție. Valoarea proiectului pentru 
fiecare din situațiile menționate anterior  nu poate depăşi suma de 

I. Pentru proiectele ce prevad alte investitii/dotari altele 
decat cele in infrastructura sociala: 

Expertul verifică în baza informaţiilor din Cererea de Finanţare şi 
SF/DALI, dacă investiția se încadrează în cel puțin unul din tipurile de 
sprijin prevăzute prin măsură.  
În cadrul unui proiect ce vizează extinderea infrastructurii educaţionale 
sunt eligibile construcţiile realizate în scop didactic (ex: 
laboratoare/ateliere/sere, etc). Nu este eligibilă construcţia sălilor de 
sport/cantinelor/căminelor, acţiunile eligibile pentru acestea fiind cele 
de modernizare.  
       Se verifică dacă Certificatul de Urbanism este eliberat pentru 
investiţia propusă prin proiect, dacă este valabil la data depunerii 
Cererii de finanţare. 
 

II. Pentru proiectele de infrastructură socială: 
 
Tipul de infrastructură: nu se finanțează infrastructuri de tip 
rezidențial (cu cazare).  
 
Expertul verifică în baza informaţiilor din Cererea de Finanţare şi 
SF/DALI, dacă investiția se încadrează în cel puțin unul din  tipurile de 
sprijin  prevăzute prin măsură. 
       Se verifică dacă Certificatul de Urbanism este eliberat pentru 
investiţia propusă prin proiect, dacă este valabil la data depunerii 
Cererii de finanţare. 
Investiţiile care prevăd înfiinţarea/modernizarea centrelor 
sociale/creșelor/infrastructurii de tip after-school în cadrul aceleiași 
construcții dezvoltate pe verticală sau orizontală (P+E sau duplex), vor fi 
descrise în cadrul unui singur proiect de investiții a cărui valoare nu 
poate depăşi suma de 200.000 euro în cazul proiectelor depuse de 



200.000 euro. Calculul punctajului criteriilor de selecție se va realiza 
pentru investiţia majoritar valorică. 
În cazul proiectelelor demarate din alte fonduri și nefinalizate, 
expertul verifică și  Raportul de expertiza tehnico- economică din care 
să reiasă stadiul investiției, indicand componentele/acțiunile din 
proiect deja realizate, componentele/ acțiunile  pentru care nu mai 
există finanțare din alte surse, precum şi devizele refăcute cu valorile 
rămase de finanțat. 
 

comune şi 100.000 euro pentru proiectele depuse de ONG. Calculul 
punctajului criteriilor de selecție se va realiza pentru investiţia majoritar 
valorică. 
În cazul proiectelor depuse de comune care prevăd investiții în 
înfiinţarea/modernizarea uneia sau mai multor centre 
sociale/creșe/infrastructuri de tip after-school, în unul sau mai multe 
sate care aparțin de aceiași comună (UAT), acestea pot fi descrise în 
cadrul unui singur proiect de investiții sau în cadrul unui proiect pentru 
fiecare obiectiv de investiție. Valoarea proiectului pentru fiecare din 
situațiile menționate anterior  nu poate depăşi suma de 200.000 euro. 
Calculul punctajului criteriilor de selecție se va realiza pentru investiţia 
majoritar valorică. 
În cazul proiectelelor demarate din alte fonduri și nefinalizate, expertul 
verifică și  Raportul de expertiza tehnico- economică din care să reiasă 
stadiul investiției, indicand componentele/acțiunile din proiect deja 
realizate, componentele/ acțiunile  pentru care nu mai există finanțare 
din alte surse, precum şi devizele refăcute cu valorile rămase de 
finanțat. 
 

EG6 Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională/regională/județeană/locală aprobată, corespunzătoare 
domeniului de investiții; 

Expertul verifică daca in Cererea de finantare se face referire la modul in 
care proiectul este in corelare cu strategia respectiva.  

Expertul verifica Extrasul din strategia de dezvoltare națională/ regională/ 
județeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții si 
modul in care proiectul este in corelare cu aceasta. 

Expertul verifică daca in Cererea de finantare se face referire la modul in care 
proiectul este in corelare cu strategia respectiva.  

Expertul verifica Extrasul din strategia de dezvoltare națională/ regională/ 
județeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții si modul 
in care proiectul este in corelare cu aceasta. 

Nota: Strategia de dezvoltare Locala a GAL Codrii Pascanilor se 
incadreaza in categoria Strategiilor de dezvoltare Locala si va fi 
acceptata in evaluarea acestui criteriu . 
 

EG8. Investiția trebuie să contribuie la atingerea obiectivelor prevăzute în Strategia de Dezvoltare Locală GAL „Codrii Pașcanilor” 
 
Expertul verifică dacă din documentele prezentate rezulta că investiția 
contribuie la atingerea obiectivelor prevăzute în Strategia de Dezvoltare 
Locală GAL 

Expertul verifică dacă din documentele prezentate rezulta că investiția 
contribuie la atingerea oricarui obiectiv prevăzut în Strategia de 
Dezvoltare Locală GAL 

 
 


