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PREAMBUL 

Acest document reprezinta un indrumar pentru APELURILE DE PROIECTE POR LANSATE 

DE ASOCIATIA GAL PLAIURI SOMESENE in cadrul AXEI PRIORITARE 9: 

Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban 

in cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-2020, Prioritatea de Investitii9.1 - 

DEZVOLTARE LOCALA SUB RESPONSABILITATEA COMUNITATII (DLRC). 

Prezentul ghid specific constituie documentul in baza caruia se 

completeaza/lanseaza apelurile de proiecte anterior mentionate. 

Acest ghid se adreseaza beneficiarilor eligibili in cadrul Axei prioritare 9, Prioritatea de 

investitii 9.1, pentru PROIECTELE aferente Strategiei de Dezvoltare Locala a 

municipiului Gherla, selectata la finantare in cadrul Programului Operational Capital Uman 

-POCU- 2014-2020. 

Aspectele cuprinse in acest document ce deriva din Programul Operational Regional 2014-

2020, din documentul cu titlul Orientari pentru Grupurile de Actiune Locala privind 

implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locala (la nivelul oraselor cu peste20.000 

locuitori) si modul sau de implementare, vor fi interpretate exclusiv    de catre Ministerul 

Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, cu respectarea legislatiei in vigoare si 

folosind metoda de interpretare sistematica. 

IMPORTANT 

Va recomandam ca inainte de a incepe completarea fisei de proiect (FP) pentru 

APELURILE DE PROIECTE POR/ LANSATE DE ASOCIATIA GAL PLAIURI 

SOMESENE in cadrul AXEI PRIORITARE 9: Sprijinirea regenerarii economice si sociale a 

comunitatilor defavorizate din mediul urban, PI 9.1- DLRC, sa va asigurati ca ati parcurs toate 

informatiile prezentate in acest document, precum si  toate prevederile Ghidul 

solicitantului -Conditii generale de accesare a fondurilor in cadrul POR 2014-2020, 

denumit si Ghidul General 

Va recomandam ca pana la data limita de depunere a Fiselor de proiect (FP), sa consultati 

periodic pagina de Internetwww.plaiurisomesene.ro,pentru a urmari eventualele 

modificari ale conditiilor specifice de aplicare, precum si alte comunicari sau clarificari 

pentru accesarea fondurilor, la GAL PLAIURI SOMESENE in cadrul POR 2014-2020

http://www.galsusramnicul.ro/
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1 INFORMAȚII GENERALE POR 2014-2020 

 

Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 este unul din programele aferente Acordului de Parteneriat 2014-

2020, prin care se pot accesa fondurile europene structurale și de investiții, în concret, cele provenite din Fondul 

European pentru Dezvoltare Regională (FEDR). Programul a fost aprobat prin decizia Comisiei Europene nr. C 

(2015) 4272/23.06.2015. 

 

În conformitate cu Acordul de Parteneriat 2014-2020, Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 are la 

bază prioritățile comune de dezvoltare propuse în cadrul Planurilor de Dezvoltare Regională (PDR), sintetizate prin 

Strategia Națională de Dezvoltare Regională (SNDR), fiind corelat cu celelalte programe operaționale pentru acceași 

perioadă de programare și/sau cu strategiile sectoriale/naționale în domeniile sale de intervenție, precum și cu alte 

documente strategice la nivel european (Strategia Europa 2020 privind creșterea inteligentă, durabilă și favorabilă 

incluziunii). 

 

Obiectivul general al POR 2014–2020 îl constituie creșterea competitivității economice și îmbunătăţirea 

condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a 

condițiilor infrastructurale și a serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile să 

gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor de inovare și de asimilare a progresului tehnologic. 

 

Obiectivele specifice ale programului menționat sunt detaliate în cadrul Anexei 10.1 la prezentul ghid, printr-o 

prezentare succintă a axelor prioritare (AP), a obiectivelor tematice (OT) precum și a priorităților de investiții (PI). 

 

Axe prioritare, obiective tematice și priorități de investiție 

 

POR 2014-2020 cuprinde 11 axe prioritare destinate concentrării intervențiilor financiare în anumite priorități 

de investiție (PI), la care se adaugă o axă prioritară de asistență tehnică pentru finanțarea activităților de 

implementare a programului. De asemenea, prin POR 2014-2020 se utilizează în mod complementar anumite 

strategii și instrumente de dezvoltare teritorială (Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării - SUERD, 

investiții teritoriale integrate cu privire la Delta Dunării - ITI Delta Dunării, dezvoltare urbană durabilă și dezvoltare 

locală plasată sub responsabilitatea comunității –CLLD). 

 

Cele 12 axe prioritare din cadrul POR 2014-2020 sunt: 

 

AXA PRIORITARĂ 1 - Promovarea transferului tehnologic  

AXA PRIORITARĂ 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii 

AXA PRIORITARĂ 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon  

AXA PRIORITARĂ 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile 

AXA PRIORITARĂ 5  - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a 

patrimoniului cultural 

AXA PRIORITARĂ 6  - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională 

AXA PRIORITARĂ 7 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului 

AXA PRIORITARĂ 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale 

AXA PRIORITARĂ 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate  din mediul 

urban 

AXA PRIORITARĂ 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale 

AXA PRIORITARĂ 11  - Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi 

cartea funciară 

AXA PRIORITARĂ 12 – Asistență tehnică 
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1 INFORMATII DESPRE AXA PRIORITARA SI PRIORITATEA DE INVESTITII  

1.1Axa prioritara — 9 - Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor  defavorizate din mediul 

urban 

 

Prioritate de 

investitii 9.1 

Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii 

  

1.2 Care este obiectivul specific al axei prioritare/prioritatii de investitii? 

 

Obiectiv Specific OS 

9.1 
Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie excluziune sociala, prin 

masuri integrate 

  

1.3 Care sunt zonele in cadrul carora se pot solicita finantari in cadrul axei prioritare 9/prioritatea de investitii 9.1? 

           In Strategia de Dezvoltare LocalaTeritoriul SDL analizat coincide cu teritoriul municipiului Gherla, județul Cluj. 

Are încomponență localitățile Gherla, Băița, Hășdate și Silivaș. Aceste localități, chiar dacă sunt unități 

administrative separate, în fapt există în imediata proximitate a orașului Gherla, formând un singur teritoriu omogen 

și coerent din punct de vedere spațial, social și economic. 

Aceasta prioritate de investitie se adreseaza oraselor/municipiilor cu peste 20.000 locuitori, Si este orientata catre 

acele orase in care sunt identificate zone marginalizate, adica zone cu populatie aflata in risc de saracie si excluziune 

sociala, astfel incat prin Strategiile de Dezvoltare Locala dedicate acestor zone sa se implementeze masuri care sa diminueze 

actiunea factorilor ce genereaza saracie si excluziune sociala.  

In urma implementării SDL, beneficiile de care se vabucura comunitatea DLRC pot fi urmărite pe fiecare obiectiv specific, 

după cum urmează: 

I. Creșterea gradului de mobilitate și a aspectului spațiilor publice în ZUM Gherla 

1. Creșterea mobilității urbane 

(1) Intervenție POR: Extinderea și optimizarea rețelei de piste de biciclete 

(2) Intervenție POR: Amenajare de sensuri unice și parcări în preajma școlilor, liceelor, grădinițelor, 

spitalului, clinicii 

(3) Intervenție din bugetul local: Înființarea de servicii de transport public 

2. Îmbunătățirea aspectului spațiilor urbane  

(1) Intervenție POR: Instalarea / construcția de toalete publice 

(2) Intervenție buget local: Restaurarea și funcționalizarea Pieței Centrale/ Parcului Mic 

(3) Intervenție POR: Extinderea și modernizarea adăpostului pentru animale  

II. Reducerea numărului de spații locative improprii 

1. Îmbunătățirea condițiilor locative 

(1) Intervenție POR: Construire de locuințe sociale 

III. Creșterea cu 2% a numărului de salariați din ZUM Gherla până în 2023 
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1. Sprijinirea inițiativelor antreprenoriale în vederea creării de noi locuri de muncă 

(1) Intervenție POCU: Stimularea înființării de noi afaceri prin măsuri integrate de consiliere/ formare/ 

mentorat/ scheme de microgranturi 

2. Dezvoltarea întreprinderilor sociale de inserție în vederea ocupării persoanelor care aparțin grupului 

vulnerabil 

(1) Intervenție POCU: Înființarea de întreprinderi sociale componenta soft 

(2) Intervenție POR: Schema de minimis pentru crearea infrastructurii întreprinderilor sociale 

3. Facilitarea pe piața muncii a grupurilor vulnerabile 

(1) Intervenție POCU: Programe de ucenicie, formare profesională, consiliere și orientare vocațională pentru 

tineri și adulți 

IV. Facilitarea accesului la servicii educaționale, medicale și sociale de bază și Creșterea calității acestor servicii 

educaționale, medicale și sociale de bază 

1. Crearea de facilități pentru educația și îngrijirea copiilor de vârstă ante-școlară și preșcolară 

(1) Intervenție POR: Renovarea, amenajarea și dotarea creșei 

2. Asigurarea serviciilor sociale, medicale și comunitare integrate  

(1) Intervenție POR: Construire și dotare centre comunitare integrate 

(2) Intervenție POCU: Operaționalizare centru comunitar integrat 

(3) Intervenție POR: Modernizarea cantinei sociale 

3. Îmbunătățirea serviciilor educaționale în vederea reducerii abandonului școlar și a eficientizării actului 

educațional  

(1) Intervenției POR: Construire/ amenajare/ dotare unități de învățământ în vederea furnizării unor servicii 

educaționale de calitate, în special a celor de tip afterschool 

(2) Intervenție POCU: Formarea personalului și furnizarea serviciilor tip afterschool, oferirea de subvenții, 

etc.  

4. Îmbunătățirea condițiilor în cadrul unităților sanitare  

(1) Intervenție POR: Dotarea spitalului cu aparatură de specialitate 

5. Program de inovare socială 

(1) Intervenție POCU: Frigiderul comunitar 

(2) Intervenție POCU: Biblioteca de lucruri 

V. Întărirea comunității din ZUM/ SDL prin responsabilizare, cooperare și implicare 

1. Creșterea gradului de conștientizare și implicare a comunității în rezolvarea problemelor cu care se confruntă 

(1) Intervenție POCU: Campanie de informare, conștientizare și mobilizare în domenii prioritare: 

ecologizare, salubrizare, igienizare a zonei, sanitar, legislativ, dezvoltare personală etc. cu participarea 

comunității 

2. Conservarea tradițiilor și obiceiurilor comunității segregate 

(1) Intervenție POR: Renovarea și amenajarea spațiilor destinate activităților culturale 

3. Consolidarea imaginii comunității  

(1) Intervenție POCU: Construire și promovarea brand local 

Rezultatul implementării tuturor proiectelor asumate de GAL Plaiuri Someșene prin strategia de dezvoltare locală 

Gherla este: Ieșirea din situația de risc de sărăcie și excluziune socială pentru cel puțin 360 de persoane din ZUM 

Gherla. 

POR va finanta investitiile in infrastructurile specifice ce fac posibil accesul la toate aceste tipuri de servicii. 

Rezultatele vor fi atinse printr-o abordare integrata si participativa, prin promovarea unor masuri care vizeaza cauzele 

specifice ale fenomenului saraciei si excluziunii sociale a persoanelor si comunitatilor. 

Rezultatul asteptat consta in reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala, prin masuri 

integrate. 
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1.4 Care sunt actiunile sprijinite in cadrul axei prioritare/prioritatii de investitii? 

In conformitate cu prevederile POR 2014-2020, interventiile sprijinite in cadrul acestei prioritati de investitii pot 

include diverse tipuri de investitii, in functie de nevoile specifice identificate la nivel local in cadrul SDL elaborate de catre 

GAL PLAIURI SOMESENE si se refera la: 

 investitiile in infrastructura de locuire - construirea/reabilitare/modemizare a locuintelorsociale 

 investitii in infrastructura de sanatate, servicii sociale - constructia si reabilitarea modernizarea/dotarea 

centrelor comunitare integrate medico-sociale; 

 investitii in infrastructura de educatie — construire/reabilitare/modemizare/dotarea de unitati de invatamant 

preuniversitar (crese, gradinite, scoli primare, scoli gimnaziale etc.); 

 investitii in amenajari ale spatiului urban degradat al comunitatii defavorizate respectiv: 

o constructia/reabilitarea/modernizarea dotarea cladirilor pentru a gazdui diferite activitati sociale, comunitare, 
culturale, agrement si sport etc.; 

o crearea/reabilitarea/modernizarea/ dotarea spatiilor publice urbane (strazi nemodernizate, inclusiv 

reabilitarea/modernizarea utilitatilor publice, zone verzi neamenaj ate, terenuri abandonate, lucrari de amenejare terenuri 

sintetice pentru activitati sportive, zone pietonale si comerciale, lucrari de amenejare locuri de joaca, etc.) 

 

1.4.1 Interventiile din lista indicativa din SDL Gherla care vor fi realizate prin POR Axa 9: 

Fișa intervenției #1. Extinderea și optimizarea rețelei de piste de biciclete 

 

 Regiune de dezvoltare Nord-Vest 

1. Județ Cluj 

 Oraș/municipiu Gherla 

   

2. Nume GAL Asociația Grupul de AcțiuneLocală Plaiuri Someșene 

   

 Date de contact GAL Str. Bobilna Nr. 2, Mun. Gherla 

3. 

 E-mail: galplaiurisomesene@yahoo.com 

 

Manager GAL: PUSCAS ANDREEA   

  TEL: 0746380777 

   

4. Teritoriul vizat de SDL Municipiul Gherla 

   

5. Titlul intervenției Extinderea și optimizarea rețelei de piste de biciclete 

   

6. 

Obiectivul specific SDL la atingerea căruia OS 1 Creșterea gradului de mobilitate și a aspectului 

contribuie intervenția spațiilor publice în ZUM Gherla  

   

7. 

Măsura din Planul de acțiune vizată prin Program de creștere a mobilității urbane 

intervenție 

 

  

   

 Justificarea intervenției În cadrul întrunirilor publice și în urma sondajului 
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  Problema transportului public a fost evidențiata 

  Îngreunând accesul comunității la locul de muncă, 

  instituții și servicii publice. Totodată traficul în zona 

  Urbană este din ce în ce mai congestionat, iar locurile 

8.  de parcare sunt insuficiente. 

  O alternativă de transport este ciclismul care pe lângă 

  Benefiicile pentru sănătatea populației poate 

  Decongestiona traficul auto mobil însă rețeaua de piste 

  de biciclete și tronsoane potrivite pentru transport cu 

  Bicicleta necesită optimizare și extindere. 

   

9. Comunitatea marginalizată din teritoriu Comunitate non-roma 

   

10. 

Grupuri țintă vizate(persoane aflate în risc 100 

de sărăcie și excluziune socială) 

 

  

   

11. 

Durata estimată a intervenției 36 luni 

  

   

12. Buget estimativ 50000Eur 

   

13. Surse de finanţare POR 

   

14. 

Sustenabilitatea intervenției după Lucrări de întreținere asigurate din bugetul local 

Încheierea perioadei de finanțare DLRC 
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Fișa intervenției #2. Amenajare de sensuri unice și parcări în preajma școlilor, liceelor, grădinițelor, spitalului, 

clinicii 

 

 Regiune de dezvoltare Nord-Vest 

1. Județ Cluj 

 Oraș/municipiu Gherla 

   

2. Nume GAL Asociația Grupul de AcțiuneLocală Plaiuri Someșene 

   

 Date de contact GAL Str. Bobilna Nr. 2, Mun. Gherla 

3. 

 E-mail: galplaiurisomesene@yahoo.com 

 

Manager GAL: PUSCAS ANDREEA   

  TEL: 0746380777 

   

4. Teritoriul vizat de SDL Municipiul Gherla 

   

5. 

Titlul intervenției Amenajare de sensuri unice și parcări în preajma 

 

școlilor, liceelor, grădinițelor, spitalului, clinicii   

   

6. 

Obiectivul specific SDL la atingereacăruia OS 1 Creștereagradului de mobilitateșiaaspectului 

Contribuie intervenția spațiilor publice în ZUM Gherla  

   

7. 

Măsura din Planul de acțiune vizată prin Program de creștere a mobilității urbane 

intervenție 

 

  

   

 Justificarea intervenției În cadrul întrunirilor publice și în urma sondajului 

  Problema transportului public a fost evidențiat 

8. 

 Îngreunând accesul comunității la locul de muncă, 

 

instituții și servicii publice. Totodata traficul în zona   

  Urbană este din ce în ce mai congestionat, iar locurile 

  de parcare sunt insuficiente. 

   

9. Comunitateamarginalizată din teritoriu Comunitate non-roma 

   

10. 

Grupuri țintă vizate(persoane aflate în risc 100 

de sărăcie și excluziune socială) 

 

  

   

11. 

Durata estimată a intervenției 36 luni 

  

   

12. Buget estimativ 45000Eur 
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13. Surse de finanţare POR 

   

14. 

Sustenabilitatea intervenției după Lucrări de întreținere asigurate din bugetul local 

Încheierea perioadei de finanțare DLRC 
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Fișa intervenției #3. Înființare servicii de transport public 

 

 Regiune de dezvoltare Nord-Vest 

1. Județ Cluj 

 Oraș/municipiu Gherla 

   

2. Nume GAL Asociația Grupul de Acțiune Locală Plaiuri Someșene 

   

 Date de contact GAL Str. Bobilna Nr. 2, Mun. Gherla 

3. 

 E-mail: galplaiurisomesene@yahoo.com 

 

Manager GAL: PUSCAS ANDREEA   

  TEL: 0746380777 

   

4. Teritoriul vizat de SDL Municipiul Gherla 

   

5. Titlul intervenției Înființare servicii de transport public 

   

6. 

Obiectivul specific SDL la atingereacăruia OS 1 Creșterea gradului de mobilitate și a a spectului 

Contribuie intervenția spațiilor publiceîn ZUM Gherla  

   

7. 

Măsura din Planul de acțiune vizată prin Program de creștere a mobilității urbane 

intervenție 

 

  

   

 Justificarea intervenției În cadrul întrunirilor publice și în urma sondajului 

  Problema transportului public a fost evidențiat 

  Îngreunând accesul comunității la locul de muncă, 

  instituții și servicii publice. Totodata traficul în zona 

  Urbană este din ce în ce mai congestionat, iar locurile 

  de parcare sunt insuficiente. 

8. 

 Mai ales bătrânii și bolnavii ajung cu dificultate la 

 

medic, spitale și instituții. A existat la un moment dat   

  Câteva linii de transport care făceau legătura cu satele 

  aparțănătoare însă acestea nefiind susținute financiar 

  de către autoritatea publică nu erau rentabile și 

  operatorul economic a fost nevoit să renunțe. 

  Transportul public poate fi susținut doar prin 

  subvenționare publică nefiind rentabilă economic. 

   

9. Comunitatea marginalizată din teritoriu Comunitate non-roma 

   

10. 

Grupuri țintă vizate(persoane aflate în risc 500 

de sărăcie și excluziune socială) 
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11. 

Durata estimată a intervenției 36 luni 

  

   

12. Buget estimativ 120,000Eur 

   

13. Surse de finanţare Buget local 

   

14. 

Sustenabilitatea intervenției după Costurile de operare vor fi parțial acoperite din 

Încheierea perioadei de finanțare DLRC bugetul local și din vânzarea de bilete  
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Fișa intervenției #4. Instalarea/construcție toalete publice 

 Regiune de dezvoltare Nord-Vest 

1. Județ Cluj 

 Oraș/municipiu Gherla 

   

2. Nume GAL Asociația Grupul de AcțiuneLocală Plaiuri Someșene 

   

 Date de contact GAL Str. Bobilna Nr. 2, Mun. Gherla 

3. 

 E-mail: galplaiurisomesene@yahoo.com 

 

Manager GAL: PUSCAS ANDREEA   

  TEL: 0746380777 

   

4. Teritoriulvizat de SDL Municipiul Gherla 

   

5. Titluli ntervenției Înstalarea/construcție toalete publice 

   

6. 

Obiectivul specific SDL la atingerea căruia OS 1 Creștereagradului de mobilitateșiaaspectului 

Contribuie  interventia spațiilor publice în ZUM Gherla  

   

7. 

Măsura din Planul de acțiune vizată prin Îmbunățățirea aspectului spațiilor urbane 

intervenție 

 

  

   

 Justificarea intervenției Curățenia și aspectul zonelor urbane lasă de dorit, mai 

  ales în zonele mai sărace iar colectarea deșeurilor nu 

  se face într-un mod eficient. Aspectul neîngrijit al 

8.  spațiilor publice este accentuat și de lipsa toaletelor 

  Publice iar existența unui număr mare de animale fără 

  gazdă care împrăștie gunoiul și pun înpericol siguranța 

  cetățenilor. 

   

9. Comunitatea marginalizată din teritoriu Comunitate non-roma 

   

10. 

Grupuri țintă vizate(persoane aflate în risc 500 

de sărăcie și excluziune socială) 

 

  

   

11. Durata estimată a intervenției 36 luni 

   

12. Buget estimativ 100,000Eur 

   

13. Surse de finanţare POR 

   

 Sustenabilitatea intervenției după Costurile de operarevor fi parțial acoperite din 

14. 

Încheierea perioadei de finanțare DLRC bugetul local și din vânzarea de bilete iar autoritatea 

 

publica va sigura susținerea financiară pentru intretinere   
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Fișa intervenției #5. Restaurare și funcționalizarea Pieței Centrale/Parcul Mic 

 

 Regiune de dezvoltare Nord-Vest 

1. Județ Cluj 

 Oraș/municipiu Gherla 

   

2. Nume GAL Asociația  Grupul de AcțiuneLocală Plaiuri Someșene 

   

 Date de contact GAL Str. Bobilna Nr. 2, Mun. Gherla 

3. 

 E-mail: galplaiurisomesene@yahoo.com 

 

Manager GAL: PUSCAS ANDREEA   

  TEL: 0746380777 

   

4. Teritoriul vizat de SDL Municipiul Gherla 

   

5. 

Titlul intervenției Restaurare și funcționalizarea Pieței Centrale/Parcul 

 

Mic   

   

6. 

Obiectivul specific SDL la atingerea căruia OS 1 Creștereagradului de mobilitateșiaaspectului 

contribuie intervenția spațiilor publice în ZUM Gherla  

   

7. 

Măsura din Planul de acțiune vizată prin Îmbunățățirea aspectului spațiilor urbane 

intervenție 

 

  

   

 Justificarea intervenției Curățenia și aspectul zonelor urbane lasă de dorit, mai 

  ales în zonele mai sărace iar colectarea deșeurilor nu 

  se face într-un mod eficient. Gherla este primul oraș 

  din Europa de Est construit pe baza unui plan 

  predefinit însă de-a lungul timpului spațiile publice au 

8.  Pierdut funcționalitățile gândite și în acest moment 

  valoarea arhitecturală nu este pusă în valoare. Astfel 

  este necesar o regândire a modului de utilizare a 

  spațiilor publice, restaurarea pieței centrale astfel 

  Încăt să devină funcțional și să îmbunătățească 

  Imaginea urbană. 

   

9. Comunitatea marginalizată din teritoriu Comunitate non-roma 

   

10. 

Grupuri țintă vizate(persoane aflate în risc 1000 

de sărăcie și excluziune socială) 

 

  

   

11. 

Durata estimată a intervenției 24 luni 
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12. Buget estimativ 500,000Eur 

   

13. Surse de finanţare Bugetul local 

   

 Sustenabilitatea intervenției după Costurile de întreținere vor fi asigurate din bugetul 

14. 

Încheierea perioadei de finanțare DLRC local și din veniturile obținute în urma dării în folosință 

 

a spațiilor ca de exemplu închirierea pentru terase,   

  organizare de evenimente, concerte, târguri etc. 
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Fișa intervenției #6. Extinderea/modernizarea adăpostului pentru animale  

 Regiune de dezvoltare Nord-Vest 

15. Județ Cluj 

 Oraș/municipiu Gherla 

   

16. Nume GAL Asociația Grupul de Acțiune Locală Plaiuri Someșene 

   

 Date de contact GAL Str. Bobilna Nr. 2, Mun. Gherla 

17. 

 E-mail: galplaiurisomesene@yahoo.com 

 

Manager GAL: PUSCAS ANDREEA   

  TEL: 0746380777 

   

18. Teritoriul vizat de SDL Municipiul Gherla 

   

19. Titlul intervenției Extinderea/modernizarea adăpostului pentru animale 

   

20. 

Obiectivul specific SDL la atingerea căruia OS 1 Creșterea gradului de mobilitate și a aspectului 

contribuie intervenția spațiilor publice în ZUM Gherla  

   

21. 

Măsura din Planul de acțiune vizată prin Îmbunățățirea aspectului spațiilor urbane 

intervenție 

 

  

   

 Justificarea intervenției Curățenia și aspectul zonelor urbane lasă de dorit, mai 

  ales în zonele mai sărace iar colectarea deșeurilor nu 

  se face într-un mod eficient. Aspectul neîngrijit al 

22.  spațiilor publice este accentuat și de lipsa toaletelor 

  Publice iar existența unui număr mare de animale fără 

  gazdă care împrăștie gunoiul și pun înpericol siguranța 

  cetățenilor. 

   

23. Comunitatea marginalizată din teritoriu Comunitate non-roma 

   

24. 

Grupuri țintă vizate(persoane aflate în risc 100 

de sărăcie și excluziune socială) 

 

  

   

25. 

Durata estimată a intervenției 36 luni 

  

   

26. 

Buget estimativ 20,000Eur 

  

   

27. Surse de finanţare POR 

   

28. 

Sustenabilitatea intervenției după Costurile de întreținere vor fi asigurate din bugetul 

Încheierea perioadei de finanțare DLRC adăpostului  
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Fișa intervenției #7 Construirea de locuințe sociale pe str. Pescarilor 

 

 Regiune de dezvoltare Nord-Vest 

1. Județ Cluj 

 Oraș/municipiu Gherla 

   

2. Nume GAL Asociația Grupul de AcțiuneLocală Plaiuri Someșene 

   

 Date de contact GAL Str. Bobilna Nr. 2, Mun. Gherla 

3. 

 E-mail: galplaiurisomesene@yahoo.com 

 

Manager GAL: PUSCAS ANDREEA   

  TEL: 0746380777 

   

4. Teritoriul vizat de SDL Municipiul Gherla 

   

5. Titlul intervenției Construirea de locuințe sociale pe str. Pescarilor 

   

6. 

Obiectivul specific SDL la atingerea căruia OS 2 Reducerea numărului de spații locative improprii 

contribuie intervenția 

 

  

   

7. 

Măsura din Planul de acțiune vizată prin Îmbunătățirea condițiilor locative 

intervenție 

 

  

   

 Justificarea intervenției În domeniul locuirii s-au identificat probleme la nivelul 

  actelor de proprietate și lipsa locuințelor pentru tinerii 

  de peste 18 ani care părăsesc sistemul instituțional 

  precum și deținuții care sunt eliberați din penitenciar. 

8. 

 Există multe zone unde condițiile de locuire sunt 

 

improprii- construcții improvizate, clădiri degradate,   

  insalubre. 

  Totodată numărul persoanelor aflate în nesiguranță 

  Locativă este de un procent 13% consform studiului de 

  referință. 

   

9. Comunitatea marginalizată din teritoriu Comunitate non-roma 

   

10. 

Grupuri țintă vizate(persoane aflate în risc 360 

de sărăcie și excluziune socială) 

 

  

   

11. 

Durata estimată a intervenției 36 luni 

  

   

12. Buget estimativ 1,800,000Eur 

   

13. Surse de finanţare POR 

   

 Sustenabilitatea intervenției după Sustenabilitatea intervenției se bazează pe caracterul 
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 Încheierea perioadei de finanțare DLRC Integrat și complementar al intervenției cu celelate 

  măsuri care au menirea de a reduce gradul de sărăcieîn 

  ZUM. 

14. 

 Acordarea locuințelor vor avea în vedere reducerea 

 

segregării comunităților marginalizate, egalitatea de   

  șanse și nediscriminarea. 

  Locuințele sociale vor fi întreținute de către locatari 

  care vor stabili un regulament proriu pentru condițile 

  de locuire. 
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Fișa intervenției #8 Stimularea înființării de noi afaceri prin măsuri  integrate de 

consiliere/formare/mentorat/scheme de microgranturi 

 

 Regiune de dezvoltare Nord-Vest 

1. Județ Cluj 

 Oraș/municipiu Gherla 

   

2. Nume GAL Asociația Grupul de Acțiune Locală Plaiuri Someșene 

   

 Date de contact GAL Str. Bobilna Nr. 2, Mun. Gherla 

3. 

 E-mail: galplaiurisomesene@yahoo.com 

 

Manager GAL: PUSCAS ANDREEA   

  TEL: 0746380777 

   

4. Teritoriul vizat de SDL Municipiul Gherla 

   

 Titlul intervenției Stimularea înființării de noi afaceri prin măsuri 

5.  integrate de consiliere/formare/mentorat/scheme de 

  microgranturi 

   

6. 

Obiectivul specific SDL la atingereacăruia OS 3 Creșterea cu 2% a numărului de salariați din ZUM 

contribuie intervenția Gherla până în 2023  

   

7. 

Măsura din Planul de acțiune vizată prin Sprijinirea inițiativelor antreprenoriale în vederea 

intervenție creării de noi locuri de muncă  

   

 Justificarea intervenției Rata scăzută a ocupării în comunitatea marginalizată 

  din Municipiul Gherla este una din cele mai grave 

  probleme. 

  Spiritul antreprenorial este scăzut datorită 

  Incertitudinilor  din domeniul legislativ, lipsei capitalului 

8.  și a educației antreprenoriale. Noțiunile de economie 

  socială sunt prea puțin cunoscute iar persoanele 

  apaținând grupului vulnerabil sunt excluse de pe piața 

  muncii datorită prejudecăților, discriminării creându-se 

  un cerc vicios. 

   

9. Comunitatea marginalizată din teritoriu Comunitate non-roma 

   

10. 

Grupuri țintă vizate(persoane aflate în risc 225 

de sărăcie și excluziune socială) 

 

  

   

11. 

Durata estimată a intervenției 36 luni 
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12. Buget estimativ 700,000Eur 

   

13. Surse de finanţare POCU 

   

 Sustenabilitatea intervenției după Sustenabilitatea intervenției trebuie să aibă la bază un 

14. 

Încheierea perioadei de finanțare DLRC parteneriat puternic cu mediul privat care să preia 

 

Responsabilitatea menținerii locurilor de  muncă create   

  și a afacerilor înființate. 
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Fișa intervenției #9 Înființarea de întreprinderi sociale componenta soft 

 

 Regiune de dezvoltare Nord-Vest 

1. Județ Cluj 

 Oraș/municipiu Gherla 

   

2. Nume GAL Asociația Grupul de AcțiuneLocală Plaiuri Someșene 

   

 Date de contact GAL Str. Bobilna Nr. 2, Mun. Gherla 

3. 

 E-mail: galplaiurisomesene@yahoo.com 

 

Manager GAL: PUSCAS ANDREEA   

  TEL: 0746380777 

   

4. Teritoriul vizat de SDL Municipiul Gherla 

   

5. Titlul intervenției Înființarea de întreprinderi sociale componenta soft 

   

6. 

Obiectivul specific SDL la atingerea căruia OS 3 Creșterea cu 2% a numărului de salariați din ZUM 

contribuie intervenția Gherla până în 2023  

   

 Măsura din Planul de acțiune vizată prin Dezvoltarea întreprinderilor sociale de inserție în 

7. intervenție vederea ocupării persoanelor care aparțin grupului 

  vulnerabil 

   

 Justificarea intervenției Rata scăzută a ocupării în comunitatea marginalizată 

  din Municipiul Gherla este una din celemai grave 

  probleme. 

  Spiritul antreprenorial este scăzut datorită 

  Incertitudinilor  de domeniul legislativ, lipseicapitalului 

8.  și a educației antreprenoriale. Noțiunile de economie 

  socială sunt prea puțin cunoscute iar persoanele 

  apaținând grupului vulnerabil sunt excluse de pe piața 

  muncii datorită prejudecăților, discriminării creându-se 

  un cerc vicios. 

   

9. Comunitatea marginalizată din teritoriu Comunitate non-roma 

   

10. 

Grupuri țintă vizate(persoane aflate în risc 43 

de sărăcie și excluziune socială) 

 

  

   

11. Durata estimată a intervenției 36 luni 
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12. Buget estimativ 150,000Eur 

   

13. Surse de finanţare POCU 

   

 Sustenabilitatea intervenției după Sustenabilitatea intervenției are la bază 

 Încheierea perioadei de finanțare DLRC complementaritatea cu interveția de tip hard Schema 

  de minimis pentru crearea infrastructurii 

14.  Întreprinderilor sociale care va crea condițiile ca 

  locurile de muncă create în cadrul intreprinderii 

  Sociale să poată fi menținute cel puțin 12 luni după 

  finalizare. 
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Fișa intervenției 10 Schema de minimis pentru crearea infrastructurii întreprinderilor sociale 

 

 Regiune de dezvoltare Nord-Vest 

1. Județ Cluj 

 Oraș/municipiu Gherla 

   

2. Nume GAL Asociația Grupul de Acțiune Locală Plaiuri Someșene 

   

 Date de contact GAL Str. Bobilna Nr. 2, Mun. Gherla 

3. 

 E-mail: galplaiurisomesene@yahoo.com 

 

Manager GAL: PUSCAS ANDREEA   

  TEL: 0746380777 

   

4. Teritoriul vizat de SDL Municipiul Gherla 

   

5. 

Titlul intervenției Schema de minimis pentru crearea infrastructurii 

 

Întreprinderilor sociale   

   

6. 

Obiectivul specific SDL la atingerea căruia OS 3 Creșterea cu 2% a numărului de salariați din ZUM 

contribuie intervenția Gherla până în 2023  

   

 Măsura din Planul de acțiune vizată prin Dezvoltarea întreprinderilor sociale de inserție în 

7. intervenție vederea ocupării persoanelor care aparțin grupului 

  vulnerabil 

   

 Justificarea intervenției Rata scăzută a ocupării în comunitatea marginalizată 

  din Municipiul Gherla este una din cele mai grave 

  probleme. 

  Spiritul antreprenorial este scăzut datorită 

  Incertitudinilor  de domeniul legislativ, lipsei capitalului 

8.  și  a educației antreprenoriale. Noțiunile de economie 

  socială sunt prea puțin cunoscute iar persoanele 

  apaținând grupului vulnerabil sunt excluse de pe piața 

  muncii datorită prejudecăților, discriminării creându-se 

  un cerc vicios. 

   

9. Comunitatea marginalizată din teritoriu Comunitate non-roma 

   

10. 

Grupuri țintăvizate(persoane aflate în risc 43 

de sărăcie și excluziune socială) 

 

  

   

11. Durata estimată a intervenției 24 luni 
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12. Buget estimativ 300,000Eur 

   

13. Surse de finanţare POR 

   

 Sustenabilitatea intervenției după Sustenabilitatea intervenției are la bază 

 Încheierea perioadei de finanțare DLRC complementaritatea cu interveția de tip soft 

14. 

 Înființarea de întreprinderi sociale componenta soft 

 

care va crea condițiile ca locurile de muncă create în   

  cadrul intreprinderii sociale să poată fi menținute cel 

  puțin 12 luni după finalizare. 
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Fișa intervenției #11 Programe de ucenicie, formare profesională, consiliere și orientare vocațională pentru 

tineri și adulți  

 Regiune de dezvoltare Nord-Vest 

1. Județ Cluj 

 Oraș/municipiu Gherla 

   

2. Nume GAL Asociația Grupul de Acțiune Locală Plaiuri Someșene 

   

 Date de contact GAL Str. Bobilna Nr. 2, Mun. Gherla 

3. 

 E-mail: galplaiurisomesene@yahoo.com 

 

Manager GAL: PUSCAS ANDREEA   

  TEL: 0746380777 

   

4. Teritoriul vizat de SDL Municipiul Gherla 

   

5. 

Titlul intervenției Programe de ucenicie, formare profesională, consiliere 

 

și orientare vocațională pentru tineri și adulți   

   

6. 

Obiectivul specific SDL la atingereacăruia OS 3 Creșterea cu 2% a numărului de salariați din ZUM 

contribuie intervenția Gherla până în 2023  

   

7. 

Măsura din Planul de acțiune vizată prin Facilitarea accesului pe piațamuncii a grupurilor 

intervenție vulnerabile  

   

 Justificarea intervenției Rata scăzută a ocupării în comunitatea marginalizată 

  din Municipiul Gherla este una din celemai grave 

  probleme. Analizând cauzele ajungem la concluzia că 

  Această problemă pornește de la educația și calificarea 

  Resursei umane care nu este corelată cu sectoarele de 

  economie existente în municipiu iar locurile de muncă 

8. 

 Pentru persoane necalificate sunt insuficient 

 

remunerate. Cluj-Napoca este un magnet pentru   

  tinerii calificați care aleg să facă naveta sau să migreze. 

  Noțiunile de economie socială sunt prea puțin 

  cunoscute iar persoanele apaținând grupului 

  vulnerabil sunt excluse de pe piața muncii datorită 

  prejudecăților, discriminării creându-se un cerc vicios. 

   

9. Comunitatea marginalizată din teritoriu Comunitate non-roma 

   

10. 

Grupuri țintă vizate(persoane aflate în risc 100 

de sărăcie și excluziune socială)  
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11. 

Durata estimată a intervenției 36 luni 

  

   

12. Buget estimativ 250,000Eur 

   

13. Surse de finanţare POCU 

   

 Sustenabilitatea intervenției după Sustenabilitatea intervenției trebuie să aibă la bază un 

 Încheierea perioadei de finanțare DLRC parteneriat puternic cu mediul privat care să preia 

14.  responsabilitatea menținerii locurilor de muncă create 

  și să asigure posibilități de angajare pentru calificările 

  obținute. 
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Fișa intervenției #12 Renovarea, amenajarea și dotarea creșei 

 

 Regiune de dezvoltare Nord-Vest 

1. Județ Cluj 

 Oraș/municipiu Gherla 

   

2. Nume GAL Asociația Grupul de Acțiune Locală Plaiuri Someșene 

   

 Date de contact GAL Str. Bobilna Nr. 2, Mun. Gherla 

3. 

 E-mail: galplaiurisomesene@yahoo.com 

 

Manager GAL: PUSCAS ANDREEA   

  TEL: 0746380777 

   

4. Teritoriul vizat de SDL Municipiul Gherla 

   

5. Titlul intervenției Renovarea, amenajarea și dotarea creșei 

   

 Obiectivul specific SDL la atingerea căruia OS 4 Facilitarea accesului la servicii educaționale, 

6. contribuie intervenția Medicale și sociale de bază,creșterea calității acestor 

  servicii 

   

7. 

Măsura din Planul de acțiune vizată prin Crearea de facilitățipentrueducațiașiîngrijirea 

intervenție copiilor de vârstă ante-preșcolarășipreșcolară  

   

 Justificarea intervenției Nivelul de educație a comunității marginalizate este 

  Scăzut existând numeroase cazuri de abandon școlar 

  mai ales în rândul romilor. 

  Unitățile școlare nu sunt dotate cu echipamente 

  moderne. Lipsește complet sistemul de creșe care 

  Îngreuneză revenirea pe piața muncii a tinerilor 

8.  părinți. Lipsește complet sistemul de creșe care 

  Îngreuneză revenirea pe piața muncii a tinerilor părinți 

  Totodată crescând predispoziția spre evitarea înscrierii 

  Copiilor în situații de risc în învățământ. Copii mici care 

  provin din familii aflate în risc de sărăcie sunt lăsați de 

  Foarte multe ori în grija bunicilor sau în centre de 

  plasament. 

   

9. Comunitatea marginalizată din teritoriu Comunitate non-roma 

   

10. Grupuri țintă vizate(persoane aflate în risc 50 
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de sărăcie și excluziune socială) 

 

  

   

11. 

Durata estimată a intervenției 36 luni 

  

   

12. Buget estimativ 140,000Eur 

   

13. Surse de finanţare POR 

   

 Sustenabilitatea intervenției după Sustenabilitatea intervenției va fi asigurată din bugetul 

14. Încheierea perioadei de finanțare DLRC local iar costurile de operare vor fi preluate în 

  întregime de autoritatea locală 
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Fișa intervenției #13 Construire și dotare centre comunitare integrate 

 

 Regiune de dezvoltare Nord-Vest 

1. Județ Cluj 

 Oraș/municipiu Gherla 

   

2. Nume GAL Asociația Grupul de Acțiune Locală Plaiuri Someșene 

   

 Date de contact GAL Str. Bobilna Nr. 2, Mun. Gherla 

3. 

 E-mail: galplaiurisomesene@yahoo.com 

 

Manager GAL: PUSCAS ANDREEA   

  TEL: 0746380777 

   

4. Teritoriul vizat de SDL Municipiul Gherla 

   

5. Titlul intervenției Construire și dotare centre comunitare integrate 

   

 Obiectivul specific SDL la atingereacăruia OS 4 Facilitarea accesului la servicii educaționale, 

6. contribuie intervenția Medicale și sociale de bază,creșterea calității acestor 

  servicii 

   

7. 

Măsura din Planul de acțiune vizată prin Asigurareaserviciilorsociale, medicale, socio- 

intervenție medicaleșicomunitare integrate  

   

 Justificarea intervenției Având în vedere numărul mare de persoane care 

  suferă de boli cronice, persoane cu dizabilități indică 

  deficiențe la nivelul accesului la servicii de îngrijire și 

  prevenție medicală. 

  Serviciile medicale sunt asigurate în acest moment de 

  medicii de familie, stomatologi și spitale unde accesul 

  comunității marginalizate este minimă. O problemă 

  este și la nivelul mentalității ,persoanele cele mai 

  expuse la probleme de sănătate – cei care trăiescîn 

  sărăcie nu accesează serviciile medicale de bază care 

  de altfel sunt disponibile de ex. monitorizarea sarcinii, 

  vaccinare, etc. Este nevoie de acțiuni ample de 

  Informare și mediere sanitară care să îmbunătățească 

8.  starea de sănătate a populației și eficiența eforturilor 

  de prevenire a îmbolnăvirilor. 

  Există mai multe centre de plasament de tip familial în 

  Municipiu iar situațiia copiilor care împlinesc vârsta de 

  18 și sunt implicați în forme de învățământ rămâne 

  descoperit nefiind un sistem care săasigure un sprijin 
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  În găsirea locurilor în societate și comunitate. 

  Numărul mare de vârstnici, persoane cu dizabilități, și 

  alte grupuri vulnerabile necesită servicii sociale și 

  socio-medicale complexe însă în acest moment aceste 

  servicii sunt asigurate doar parțial si nu sunt servicii 

  integrate. Comunitatea marginalizată și mai ales 

  persoanele care se află în risc de sărăcie și excluziune 

  socială depind în mare măsură de asistența socială însă 
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  În lipsa unor intervenții integrate iesirea din situația de 

  risc este foarte dificilă și de multe ori nici nu e dorită 

  de aceste persoane existând o stare de resemnare cu 

  situația dificlă. 

  Probleme din acest domeniu sunt de multe ori 

  complexe de ordin medico-social existând și cazuri de 

  violență domestică, dependență de alcool și alte 

  substanțe etc. 

   

9. Comunitatea marginalizată din teritoriu Comunitate non-roma 

   

10. 

Grupuri țintă vizate(persoane aflate în risc 368 

de sărăcie și excluziune socială) 

 

  

   

11. 

Durata estimată a intervenției 36 luni 

  

   

12. Buget estimativ 400,000Eur 

   

13. Surse de finanţare POR 

   

 Sustenabilitatea intervenției după Sustenabilitatea intervenției va fi asigurată din bugetul 

14. 

Încheierea perioadei de finanțare DLRC Beneficiarului iar costurile de operare vor fi asigurate 

 

pe durata implementării din măsură complementară   

  POCU 
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Fișa intervenției #14 Operaționalizare centru comunitar integrat 

 

 Regiune de dezvoltare Nord-Vest 

1. Județ Cluj 

 Oraș/municipiu Gherla 

   

2. Nume GAL Asociația Grupul de Acțiune Locală Plaiuri Someșene 

   

 Date de contact GAL Str. Bobilna Nr. 2, Mun. Gherla 

3. 

 E-mail: galplaiurisomesene@yahoo.com 

 

Manager GAL: PUSCAS ANDREEA   

  TEL: 0746380777 

   

4. Teritoriul vizat de SDL Municipiul Gherla 

   

5. Titlul intervenției Operaționalizare centru comunitar integrat 

   

 Obiectivul specific SDL la atingereacăruia OS 4 Facilitarea accesului la servicii educaționale, 

6. contribuie intervenția medicale și sociale de bază,creșterea calității acestor 

  servicii 

   

7. 

Măsura din Planul de acțiune vizată prin Asigurareaserviciilorsociale, medicale, socio- 

intervenție medicale  și  comunitare integrate  

   

 Justificarea intervenției Având în vedere numărul mare de persoane care 

  suferă de boli cronice, persoane cu dizabilități indică 

  deficiențe la nivelul accesului la servicii de îngrijire și 

  prevenție medicală. 

  Serviciile medicale sunt asigurate în acest moment de 

  medicii de familie, stomatologi și spitale unde accesul 

  comunității marginalizate este minimă. O problemă 

  este și la nivelul mentalității persoanele cele mai 

  expuse la probleme de sănătate – cei care trăiescîn 

  sărăcie nu accesează serviciile medicale de bază care 

  de altfel sunt disponibile de ex. monitorizarea sarcinii, 

  vaccinare, etc. Este nevoie de acțiuni ample de 

  Informare și mediere sanitară care să îmbunătățească 

8.  starea de sănătate a populației și eficiența eforturilor 

  de prevenire a îmbolnăvirilor. 

  Există mai multe centre de plasament de tip familial în 

  municipiu iar situațiia copiilor care împlinesc vârsta de 

  18 și sunt implicați în forme de învățământ rămâne 

  descoperit nefiind un sistem care să asigure un sprijin 

  in găsirea locului lor în societate și comunitate. 
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  Numărul mare de vârstnici, persoane cu dizabilități, și 

  alte grupuri vulnerabile necesită servicii sociale și 

  socio-medicale complexe însă în acest moment aceste 

  servicii sunt asigurate doar parțial și nu sunt servicii 

  integrate. Comunitatea marginalizată și mai ales 

  persoanele care se află în risc de sărăcie și excluziune 

  socială depind în mare măsură de asistența socială însă 
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  În lipsa unor intervenții integrate iesirea din situația de 

  risc este foarte dificilă și de multe ori nici nu e dorită 

  de aceste persoane existând o stare de resemnare cu 

  situația dificlă. 

  Probleme din acest domeniu sunt de multe ori 

  complexe de ordin medico-social existând și cazuri de 

  violență domestică, dependență de alcool și alte 

  substanțe etc. 

   

9. Comunitatea marginalizată din teritoriu Comunitate non-roma 

   

10. 

Grupuri țintă vizate(persoane aflate în risc 368 

de sărăcie și excluziune socială) 

 

  

   

11. 

Durata estimată a intervenției 36 luni 

  

   

12. Buget estimativ 420,000Eur 

   

13. Surse de finanţare POCU 

   

 Sustenabilitatea intervenției după Sustenabilitatea intervenției va fi asigurată din bugetul 

 Încheierea perioadei de finanțare DLRC beneficiarului iar investiția realizată din proiectul 

14.  complementar POR va crea un cadru corespunzător 

  menținerii serviciilor funcționale după finalizarea 

  întervenției. 
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Fișa intervenției #15 Modernizarea cantinei sociale 

 

 Regiune de dezvoltare Nord-Vest 

1. Județ Cluj 

 Oraș/municipiu Gherla 

   

2. Nume GAL Asociația Grupul de Acțiune Locală Plaiuri Someșene 

   

 Date de contact GAL Str. Bobilna Nr. 2, Mun. Gherla 

3. 

 E-mail: galplaiurisomesene@yahoo.com 

 

Manager GAL: PUSCAS ANDREEA   

  TEL: 0746380777 

   

4. Teritoriul vizat de SDL Municipiul Gherla 

   

5. Titlul intervenției Modernizarea cantinei sociale 

   

 Obiectivul specific SDL la atingerea căruia OS 4 Facilitarea accesului la servicii educaționale, 

6. contribuie intervenția medicale și sociale de bază,creșterea calității acestor 

  servicii 

   

7. 

Măsura din Planul de acțiune vizată prin Asigurarea serviciilor sociale, medicale, socio- 

intervenție medicale și comunitare integrate  

   

 Justificarea intervenției Numărul mare de vârstnici, persoane cu dizabilități, și 

  alte grupuri vulnerabile necesită servicii sociale și 

  socio-medicale complexe însă în acest moment aceste 

  servicii sunt asigurate doar parțial și nu sunt servicii 

  integrate. Comunitatea marginalizată și mai ales 

8.  persoanele care se află în risc de sărăcie și excluziune 

  socială depind în mare măsură de asistența socialăî nsă 

  În lipsa unor intervenții integrate iesirea din situația de 

  risc este foarte dificilă și de multe ori nici nu e dorită 

  de aceste persoane existând o stare de resemnare cu 

  situația dificlă. 

   

9. Comunitatea marginalizată din teritoriu Comunitate non-roma 

   

10. 

Grupuri țintă vizate(persoane aflate în risc 100 

de sărăcie și excluziune socială) 
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11. 

Durata estimată a intervenției 36 luni 

  

   

12. Buget estimativ 100,000Eur 

   

13. Surse de finanţare POR 

   

14. 

Sustenabilitatea intervenției după Sustenabilitatea intervenției va fi asigurată din bugetul 

Încheierea perioadei de finanțare DLRC primăriei  
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Fișa intervenției #16 Construire/amenajare/dotare unități de învățământ în vederea furnizării unor servicii 

educaționale de calitate, în special a celor de tip after school 

 

 Regiune de dezvoltare Nord-Vest 

1. Județ Cluj 

 Oraș/municipiu Gherla 

   

2. Nume GAL Asociația Grupul de Acțiune Locală Plaiuri Someșene 

   

 Date de contact GAL Str. Bobilna Nr. 2, Mun. Gherla 

3. 

 E-mail: galplaiurisomesene@yahoo.com 

 

Manager GAL: PUSCAS ANDREEA   

  TEL: 0746380777 

   

4. Teritoriul vizat de SDL Municipiul Gherla 

   

 Titlul intervenției Construire/amenajare/dotare unități de învățământ în 

5.  Vederea furnizării unor servicii educaționale de 

  calitate, în special a celor de tip after school 

   

 Obiectivul specific SDL la atingerea căruia OS 4 Facilitarea accesului la servicii educaționale, 

6. contribuie intervenția Medicale și sociale de bază,creșterea calității acestor 

  servicii 

   

 Măsura din Planul de acțiune vizată prin Îmbunătățirea serviciilor educaționale în vederea 

7. intervenție reducerii abandonului școlar și eficientizării actului 

  educațional 

   

 Justificarea intervenției Nivelul de educație a comunității marginalizate este 

  scăzut existând numeroase cazuri de abandon școlar 

  mai ales înrândul romilor. 

  Unitățile școlare nu sunt dotate cu echipamente 

  moderne iar serviciile de after chool lipsesc în primul 

8. 

 rând datorită lipsei cadrului material dar și a susținerii 

 

financiare a programului. Părinții nu au posibilitatea de   

  a asigura costurile de masă și remunerarea 

  personalului didactic. 

  Clădirileîn care funcționează școlile nu au spații 

  potrivite pentru servirea mesei și alte activități de 

  școală după școală. 

   

9. Comunitatea marginalizată din teritoriu Comunitate non-roma 

   

10. 

Grupuri țintă vizate(persoane aflate în risc 100 

de sărăcie și excluziune socială) 
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11. 

Durata estimată a intervenției 36 luni 

  

   

12. Buget estimativ 1,600,000Eur 

   

13. Surse de finanţare POR 

   

14. 

Sustenabilitatea intervenției după Sustenabilitatea intervenției va fi asigurată din bugetul 

incheierea perioadei de finanțare DLRC primăriei  
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Fișa intervenției #17 Formarea personalului și furnizarea serviciilor de tip after school, oferirea de subvenții, etc. 

 

 Regiune de dezvoltare Nord-Vest 

1. Județ Cluj 

 Oraș/municipiu Gherla 

   

2. Nume GAL Asociația Grupul de Acțiune Locală Plaiuri Someșene 

   

 Date de contact GAL Str. Bobilna Nr. 2, Mun. Gherla 

3. 

 E-mail: galplaiurisomesene@yahoo.com 

 

Manager GAL: PUSCAS ANDREEA   

  TEL: 0746380777 

   

4. Teritoriul vizat de SDL Municipiul Gherla 

   

5. 

Titlul intervenției Formarea personalului și furnizarea serviciilor de tip 

 

after school, oferirea de subvenții, etc.   

   

 Obiectivul specific SDL la atingerea căruia OS 4 Facilitarea accesului la servicii educaționale, 

6. contribuie intervenția medicale și sociale de bază,creșterea calității acestor 

  servicii 

   

 Măsura din Planul de acțiune vizată prin Îmbunătățirea serviciilor educaționale în vederea 

7. intervenție reducerii abandonului școlar și eficientizării actului 

  educațional 

   

 Justificarea intervenției Nivelul de educație a comunității marginalizate este 

  scăzut existând numeroase cazuri de abandon școlar 

  mai ales înrândul romilor. 

  Unitățile școlare nu sunt dotate cu echipamente 

  moderne iar serviciile de after school lipsesc în primul 

8. 

 rând datorită lipsei cadrului material dar și a susținerii 

 

financiare a programului. Părinții nu au posibilitatea de   

  a asigura costurile de masă și remunerarea 

  personalului didactic. 

  Clădirile în care funcționează școlile nu au spații 

  potrivite pentru servirea mesei și alte activități de 

  școală după școală. 

   

9. Comunitatea marginalizată din teritoriu Comunitate non-roma 

   

10. 

Grupuri țintă vizate(persoane aflate în risc 100 

de sărăcie și excluziune socială) 

 

  

   

11. 

Durata estimată a intervenției 36 luni 

  



 
 

 
 

 
 

 
 

40 
 

   

12. Buget estimativ 150,000Eur 

   

13. Surse de finanţare POCU 

   

 Sustenabilitatea intervenției după Sustenabilitatea intervenției va fi asigurată din bugetul 

14. incheierea perioadei de finanțare DLRC primăriei și contribuțiile părinților care nu fac parte din 

  grupul țintă 
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Fișa intervenției #18 Dotarea spitalului cu aparatură de specialitate  

 Regiune de dezvoltare Nord-Vest 

1. Județ Cluj 

 Oraș/municipiu Gherla 

   

2. Nume GAL Asociația Grupul de Acțiune Locală Plaiuri Someșene 

   

 Date de contact GAL Str. Bobilna Nr. 2, Mun. Gherla 

3. 

 E-mail: galplaiurisomesene@yahoo.com 

 

Manager GAL: PUSCAS ANDREEA   

  TEL: 0746380777 

   

4. Teritoriul vizat de SDL Municipiul Gherla 

   

5. Titlul intervenției Dotarea spitalului cu aparatură de specialitate 

   

 Obiectivul specific SDL la atingereacăruia OS 4 Facilitarea accesului la servicii educaționale, 

6. contribuie intervenția medicale și sociale de bază,creșterea calității acestor 

  servicii 

   

7. 

Măsura din Planul de acțiune vizată prin Îmbunătățirea condițiilor în cadrul unităților sanitare 

intervenție 

 

  

   

 Justificarea  intervenției Având în vedere numărul mare de persoane care 

  suferă de boli cronice, persoane cu dizabilități indică 

  deficiențe la nivelul accesului la servicii de îngrijire și 

  prevenție medicală. 

  Serviciile medicale sunt asigurate în acest moment de 

  medicii de familie, stomatologi și spitale unde accesul 

  comunității marginalizate este minimă. O problemă 

  esteși la nivelul mentalității persoanele celemai 

8. 

 expuse la probleme de sănătate – cei care trăiescîn 

 

sărăcie nu accesează serviciile medicale de bază care   

  de altfel sunt disponibile de ex. monitorizarea sarcinii, 

  vaccinare, etc. Totodată calitatea serviciilor oferite de 

  către spitalul municipal nu este de calitate fiind nevoie 

  de investiții în dotări. În lipsa dotărilor cu echipamente 

  performate, condițiilor din spital  si  pregătirii 

  profesionale a cadrelor medicale serviciile oferite nu 

  sunt performante. Majoritatea bolnavilor sunt 

  redirecționați la spitalele din Cluj-Napoca sau Dej. 

   

9. Comunitatea marginalizată din teritoriu Comunitate non-roma 

   

10. 

Grupuri țintă vizate(persoaneaflate în risc 100 

de sărăcie și excluziune socială) 
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11. 

Durata estimată a intervenției 36 luni 

  

   

12. Buget estimativ 270,000Eur 

   

13. Surse de finanţare POR 

   

14. 

Sustenabilitatea  intervenției după Sustenabilitatea intervenției va fi asigurată din bugetul 

Încheierea perioadei de finanțare DLRC spitalului  
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Fișa intervenției #19 Frigiderul comunitar 

 

 Regiune de dezvoltare Nord-Vest 

15. Județ Cluj 

 Oraș/municipiu Gherla 

   

16. Nume GAL Asociația Grupul de Acțiune Locală Plaiuri Someșene 

   

 Date de contact GAL Str. Bobilna Nr. 2, Mun. Gherla 

17. 

 E-mail: galplaiurisomesene@yahoo.com 

 

Manager GAL: PUSCAS ANDREEA   

  TEL: 0746380777 

   

18. Teritoriul vizat de SDL Municipiul Gherla 

   

19. Titlul intervenției Frigiderul comunitar 

   

 Obiectivul specific SDL la atingerea căruia OS 4 Facilitarea accesului la servicii educaționale, 

20. contribuie intervenția medicale și sociale de bază,creșterea calității acestor 

  servicii 

   

21. 

Măsura din Planul de acțiune vizată prin Programe de inovare socială 

intervenție 

 

  

   

 Justificarea intervenției Comunitatea marginalizată și mai ales persoanele care 

  se află în risc de sărăcie și excluziune socială depind în 

  mare măsură de asistența socială însă în lipsa unor 

22.  intervenții integrate și inovative iesirea din situația de 

  risc este foarte dificilăși de multe ori nici nu e dorită 

  de aceste persoane existând o stare de resemnare cu 

  situația dificlă. 

   

23. Comunitatea marginalizată din teritoriu Comunitate non-roma 

   

24. 

Grupuri țintă vizate (persoane aflate în risc 100 

de sărăcie  si excluziune socială) 

 

  

   

25. 

Durataestimată a intervenției 24 luni 

  

   

26. Buget estimativ 20,000Eur 

   

27. Surse de finanţare POCU 

   

 Sustenabilitatea intervenției după Sustenabilitatea intervențieiva fi asumată de către 
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28. 

incheierea perioadei de finanțare DLRC ONG-ul care inițiaza proiectul bazându-se pe donații și 

 

obținerea finanțărilor ulteroare din surse private și   

  publice 
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Fișa intervenției #20 Biblioteca de lucruri 

 

 Regiune de dezvoltare Nord-Vest 

29. Județ Cluj 

 Oraș/municipiu Gherla 

   

30. Nume GAL Asociația Grupul de Acțiune Locală Plaiuri Someșene 

   

 Date de contact GAL Str. Bobilna Nr. 2, Mun. Gherla 

31. 

 E-mail: galplaiurisomesene@yahoo.com 

 

Manager GAL: PUSCAS ANDREEA   

  TEL: 0746380777 

   

32. Teritoriul vizat de SDL Municipiul Gherla 

   

33. Titlul intervenției Biblioteca de lucruri 

   

 Obiectivul specific SDL la atingerea căruia OS 4 Facilitarea accesului la servicii educaționale, 

34. contribuie intervenția Medicale și sociale de bază,creșterea calității acestor 

  servicii 

   

35. 

Măsura din Planul de acțiune vizată prin Programe de inovare socială 

intervenție 

 

  

   

 Justificarea intervenției Comunitatea marginalizată și mai ales persoanele care 

  se aflăîn risc de sărăcie și excluziune socială depind în 

  mare măsură de asistența socială însă în lipsa unor 

36.  intervenții integrate și inovative iesirea din situația de 

  risc este foarte ificilă și de multe ori nici nu e dorită 

  de aceste persoane existând o stare de resemnare cu 

  situația dificlă. 

   

37. Comunitatea marginalizată din teritoriu Comunitate non-roma 

   

38. 

Grupuri tintă vizate (persoane aflate în risc 100 

de sărăcie și excluziune socială) 

 

  

   

39. 

Durata estimată a intervenției 24 luni 

  

   

40. Buget estimativ 50,000Eur 

   

41. Surse de finanţare POCU 

   

 Sustenabilitatea intervenției după Sustenabilitatea intervenției va fi asumată de către 

42. incheierea perioadei de finanțare DLRC ONG-ul care inițiaza proiectul bazându-se pe donații și 
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obținerea finanțărilor ulterioare din surse private și   

  publice 
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Fișa intervenției #21 • Campanie de informare, conștientizare și mobilizare în domenii prioritare: ecologizare, 

salubrizare, igienizare a zonei, sanitar, legislativ, dezvoltare personală etc. cu participarea comunității 

 Regiune de dezvoltare Nord-Vest 

43. Județ Cluj 

 Oraș/municipiu Gherla 

   

44. Nume GAL Asociația Grupul de Acțiune Locală Plaiuri Someșene 

   

 Date de contact GAL Str. Bobilna Nr. 2, Mun. Gherla 

45. 

 E-mail: galplaiurisomesene@yahoo.com 

 

Manager GAL: PUSCAS ANDREEA   

  TEL: 0746380777 

   

46. Teritoriul vizat de SDL Municipiul Gherla 

   

 Titlul intervenției Campanie de informare, conștientizare și mobilizareîn 

47. 

 domenii prioritare: ecologizare, salubrizare, igienizare 

 

a zonei, sanitar, legislativ, dezvoltare personală etc. cu   

  participarea comunității 

   

48. 

Obiectivul specific SDL la atingerea căruia OS 5 Întărireacomunității din ZUM/ SDL prin 

contribuie intervenția responsabilizare, cooperareșiimplicare  

   

 Măsura din Planul de acțiune vizată prin Creșterea gradului de conștientizare și implicare a 

49. intervenție comunității în rezolvarea problemelor cu care se 

  confruntă 

   

 Justificarea intervenției Comunicarea între autorități și comunitate este 

  dificilă, procesul de cosultare publică și raportare fiind 

  deficitar, soluția la majoritatea problemelor fiind 

  așteptate de la autoritățile locale. 

  Implicarea cetățenilor în rezolvarea problemelor este 

  redusă, nu a existat până acum forme participative de 

  planificare și soluționare a problemelor. Campaniile de 

  educare și informare au avut un caracter sporadic 

  neavând un cadru adecvat pentru derularea acestora. 

  În cazul intervențiilor derulate sprijinul comunității era 

50. 

 redus tocmai datorită lipsei implicării lor în planificare 

 

și implementare. Subiectele legate de problemele   

  comunității, problemele individuale, de sănătate, 

  sociale și de dezvoltare personală nu sunt accesibile 

  comunității marginalizate astfel conduc la o serie de 

  probleme (sănătate, situație materială precară, 

  dificultate în a beneficia de oportunități de finanțare 

  europeană, probleme sociale, conflicte între cetățeni și 

  autorități precum șiconflicte în interiorul comunității 
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  etc.) 

  Colaborarea la nivelul societății civile este redus, de 

  multe ori existând inițiative frumoase și utile dar 
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  foarte izolate. Deși există multe ONG-uri care activează 

  pe raza ZUM activitatea acestora nu este corelată și 

  integrată. 

   

51. Comunitatea marginalizată din teritoriu Comunitate non-roma 

   

52. 

Grupuri țintă vizate (persoane aflate în risc 100 

de sărăcie și excluziune socială) 

 

  

   

53. 

Durata estimatăa intervenției 24 luni 

  

   

54. Buget estimativ 50,000Eur 

   

55. Surse de finanţare POCU 

   

 Sustenabilitatea intervenției după Sustenabilitatea intervenției derivă din 

 incheierea perioadei de finanțare DLRC complementaritate cu celelate intervenții. Această 

56. 

 intervenție are ca scop să îmbunătățească 

 

sustenabilitatea celorlalte intervenții ca de exemplu   

  Centrul Comunitar Intregrat, programele de ocupare, 

  educație etc. 
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Fișa intervenției #22 Renovarea și amenajarea spațiilor destinate activităților culturale   

 Regiune de dezvoltare Nord-Vest 

57. Județ Cluj 

 Oraș/municipiu Gherla 

   

58. Nume GAL Asociația Grupul de Acțiune Locală Plaiuri Someșene 

   

 Date de contact GAL Str. Bobilna Nr. 2, Mun. Gherla 

59. 

 E-mail: galplaiurisomesene@yahoo.com 

 

Manager GAL: PUSCAS ANDREEA   

  TEL: 0746380777 

   

60. Teritoriul vizat de SDL Municipiul Gherla 

   

61. 

Titlul intervenției Renovarea și amenajarea spațiilor destinate 

 

activităților culturale   

   

62. 

Obiectivul specific SDL la atingerea căruia OS 5 Întărireacomunității din ZUM/ SDL prin 

contribuie intervenția responsabilizare, cooperare și implicare  

   

63. 

Măsura din Planul de acțiune vizată prin Conservare a tradițiilor și obiceiurilor comunității 

intervenție segregate  

   

 Justificarea intervenției Nu există spații pentru organizarea unor evenimente 

  culturale, recreaționale sau cele existente nu sunt 

  suficiente și accesibile pentru comunitatea 

  marginalizată. In ZUM nu există o clădire publică unde 

64.  să se poatăorganiza o întâlnire, nu sunt evenimente 

  culturale locale care să întârească relațiile comunitare 

  Iar posibilitățile de socializare se rezumă la evenimente 

  culturale ocazionale, zilele orașului și spectacolele cu 

  ocazia diferitelor sărbători. 

   

65. Comunitatea marginalizată din teritoriu Comunitate non-roma 

   

66. 

Grupuri țintă vizate (persoane aflate în risc 50 

de sărăcie și excluziune socială)  
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67. 

Durata estimată a intervenției 24 luni 

  

   

68. Buget estimativ 20,000Eur 

   

69. Surse de finanţare POR 

   

 Sustenabilitatea intervenției după Sustenabilitatea intervenției se va asigura din bugetul 

70. incheierea perioadei de finanțare DLRC propriu al solicitantului și din activitățile culturale 

  derulate 
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Fișa intervenției #23 Construire și promovare brand local  

 Regiune de dezvoltare Nord-Vest 

71. Județ Cluj 

 Oraș/municipiu Gherla 

   

72. Nume GAL Asociația Grupul de Acțiune Locală Plaiuri Someșene 

   

 Date de contact GAL Str. Bobilna Nr. 2, Mun. Gherla 

73. 

 E-mail: galplaiurisomesene@yahoo.com 

 

Manager GAL: PUSCAS ANDREEA   

  TEL: 0746380777 

   

74. Teritoriul vizat de SDL Municipiul Gherla 

   

75. Titlul intervenției Construire și promovare brand local 

   

76. 

Obiectivul specific SDL la atingerea căruia OS 5 Întărirea comunității din ZUM/ SDL prin 

contribuie intervenția responsabilizare, cooperare și implicare  

   

77. 

Măsura din Planul de acțiune vizată prin Consolidarea imaginii comunității 

intervenție 

 

  

   

 Justificarea intervenției Municipiul Gherla a fost de-a lungul timpului un centru 

  important pentru zona CâmpiaTransilvania din punct 

  de vedere industrial, cultural, economic, geografic etc. 

  Odată cu modernizarea vieții și dezvoltarea urbană 

78.  importanța orașului s-a diminuat aducând un declin și 

  În cea ce privește economia locală și viața culturală. 

  Valoarea istorică, culturală și arhitecturală este prea 

  puțin cunoscută neexistând preocupare pentru 

  romovarea turistică a orașului. 

   

79. Comunitatea marginalizată din teritoriu Comunitate non-roma 

   

80. 

Grupuri țintă vizate (persoane aflate în risc 50 

de sărăcie și excluziune socială) 

 

  

   



 
 

 
 

 
 

 
 

53 
 

81. 

Durata estimată a intervenției 36 luni 

  

   

82. Buget estimativ 70,000Eur 

   

83. Surse de finanţare POCU 

   

84. 

Sustenabilitatea intervenției după Sustenabilitatea intervenției se va asigura din bugetul 

iÎncheierea perioadei de finanțare DLRC propriu al solicitantului  
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1.5 Indicatori prioritate de investitii 

Indicatori de rezultat specifici programului, pe obiectiv specific, conform Programului Operational 

Regional (POR) 2014-2020 

Populatia aflata in risc de saracie si excluziune sociala din zonele marginalizate urbane (1 S45)— se 

va avea in vedere scaderea numarului acestei populatii (nr. de persoane)* 

*Acest indicator nu se raporteaza- de catre beneficiar. Indicatori de 

realizare, conform POR 2014-2020 

 Persoane care traiesc in zone urbane unde s-au implementat strategii integrate de dezvoltare locale 

/nr. persoane - 1 S46-18700 persoane 

 Spatii deschise create sau reabilitate in zonele urbane /m2 - CO38-1 spatiu 

 Cladiri publice sau comerciale construite sau renovate in zonele urbane/012 - CO39* - 10 1.6 

Indicatori de proiect 

Indicatorii de proiect care fac obiectul monitorizarii implementarii si performantei investitiei propuse prin 

proiect se refera la: 

 Persoane care traiesc in zone urbane unde s-au implementat strategii integrate de dezvoltare locala 

— nr.persoane-18700 

 Spatii deschise create sau reabilitate in zonele urbane -1 

 Cladiri publice sau comerciale construite sau renovate in zonele urbane - 10 

1.6.1 Indicatori SDL 

Tabel 8. Indicatori de rezultat (outcome) proprii SDL organizati pe formele de capital 

 
UM Nivel 
de 
baza 

An Tinta 
de 2020 
baza 

Reducerea ratei saraciei (AROP) In randul rezidentilor din zona urbana 

marginalizata (ZUM) 

Per

s. 

2543 2017 2043 

Cresterea capitalului uman al comunitatii 
    

Cresterea ratei de participare la Invatamant a copiilor din zona % 95.5 2017 98.5 

Scaderea ratei abandonului scolar si a ratei de parasire timpurie a 

scolii in randul copiilor si tinerilor din ZUM 

 4.5 2017 2.5 
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Cresterea nivelului de calificare, al deprinderilor si abilitatilor 

relevante pentru intrarea pe piata muncii ale adultilor din ZUM 

Pers. - 2017 +177 

Cresterea numarului de copii care beneficiaza de servicii 

specializate si de beneficii sociale 

Pers. - 2017 +150 

Scaderea numarului de copii aflati in situatii de vulnerabilitate Pers. - 2017 - 

Imbunatatirea starii de sanatate a populatiei Pers. 8,3 2017 7.4 

Cresterea satisfactiei rezidentilor cu conditiile de trai si 

serviciile de care dispun in zona (comunitare, medicale, 

educationale, sociale) 

% 0 2017 +10 

Cresterea nivelului de informare a populatie si folosirea tehnicii 

moderne pentru obtinerea de beneficii in diverse sfere ale vietii 

% 0 2017 100 
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Cresterea capitalului material si  economic al comunitatii 

 

 

 Cresterea ocuparii in sectorul formal in randul persoanelor din 

ZUM, din care: 

Pers.  2017 +89 

femei 
   +75 

tineri 
   +40 

romi 
   +16 

Cresterea participarii  la scheme speciale de servicii active de 

ocupare individualizate, din care femei, tineri, romi 

Pers.  2017 +177 

femei 
   +75 

tineri 
   +40 

romi 
   +16 

Imbunatatirea conditiilor de locuire 
pers - 2017 +360 

Cresterea capitalului social al comunitatii 

Cresterea satisfactiei privind relatiile in cadrul comunitatii si a 

nivelului de incredere in alte persoane, in ceilalti membri ai 

comunitatii precum si in institutii 

% 0 2017 10 

Cresterea participarii rezidentilor la activitati pentru atingerea 

unor obiectiv ecomune 

pers - 2017 +500 

Cresterea capitalului simbolic al comunitatii 
    

Imbunatatirea imaginii zonei la nivelul locuitorilor municipiului % 8 2017 4 

Numar de spatii publice renovate/refunctionalizate 
 - 2017 2 

 

1.6.2 Indicatori POR / POCU SDL Caseta 4 — Indicatori POCU si POR 

 
Program 

 

 
Indicatori 

 

 
PO Regional 

PO Capital Uman 

 
Indicator 

 
Ținta minimă obligatorie 
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Indicatori de 

realizare 
-   Persoane care 

trăiesc în zone urbane 

unde s-au 

implementat 

strategii integrate de 

dezvoltare locală 

(1S46) - 18700 

- Clădiri  publice  sau 

comerciale construite

 sau 

renovate  în  zonele 

urbane(CO39) - 10 

- Spații

 deschis

e 

create sau 

reabilitate în zonele 

urbane(CO38) - 1 

Persoane din 

comunitățile 

marginalizate aflate în 

risc de sărăcie şi 

încetarea calității de 

participant, din care: 

 

 

 

 

 

oServicii2 la nivelul 

comunităților 

marginalizate aflate în 

risc de sărăcie şi 

excluziune socială care 

beneficiază de sprijin, 

din care: 

o Servicii medicale 

o Servicii sociale 

o Servicii socio- 

medicale Roma 

708 de persoane din 

comunitățile marginalizate 

aflate în risc de sărăcie şi 

excluziune socială beneficiază 

de servicii integrate din care 

roma - 64 

354 de persoane din 

comunitățile marginalizate 

aflate în risc de sărăcie şi 

excluziune socială care 

beneficiază de servicii integrate 

de ocupare din care roma – 32 

 

Servicii medicale: 3 

Servicii sociale: 3 

Servicii socio-medicale: 2 

Indicatori de 

rezultat 
204 Populația aflată în risc 

de sărăcie şi excluziune 

socială din zonele 

marmarginalizate urbane 

(1S45) 

 

2042045 

-Nota:  

Acest indicator   nu   face 

obiectul monitorizării

  și 

raportării beneficiarului, 

fiind in responsabilitatea 

AMPOR. 

Persoane din 

comunitățile 

marginalizate aflate în 

risc de sărăcie şi 

excluziune socială care 

dobândesc o calificare, 

la 

Persoane aflate în risc de 

sărăcie şi excluziune socială 

care dobândesc o calificare, 

la încetarea calității de 

participant – 177 din care 

roma -16 
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 raportării 

beneficiarului, fiind 

in responsabilitatea 

AMPOR. 

Persoane din 
comunitățile 
marginalizate aflate în 
risc de sărăcie şi 
excluziune socială care au 
un loc de muncă, inclusiv 
cele care  

desfășoară o activitate 
independentă, la 
încetarea calității de 
participant, din care: 

o Roma 

Persoane aflate în risc de 
sărăcie şi excluziune socială 
care au un loc de muncă, 
inclusiv cele care desfășoară 
o activitate independentă, la 
încetarea calității de 
participant, - 89 din care 
Roma - 8 

  Servicii la nivelul comunităților 
marginalizate aflate în risc de 
sărăcie şi excluziune socială 
funcționale, din care: 

o Servicii medicale 

o Servicii sociale 

o Servicii socio- 

medicale 

Servicii medicale funcționale: 

2 

Servicii sociale funcționale: 3 

Servicii socio-medicale 

funcționale: 2 
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1.7 Rata de cofinantare acordata in cadrul apelurilor de proiecte 

in cadrul APELULUI DE PROIECTE POR ceva fi lansat de catre GAL PLAIURI SOMESENE, rata de cofinantare 

(finantarea maxima nerambursabila ce poate fi acordata pentru un proiect)) este de 98% din valoarea totala a 

cheltuielilor eligibile, din care 95% contributia din partea Fondului European de Dezvoltare Regionala (FEDR) si 3% 

contributia Bugetului de stat. 

Beneficiarul are obligatia asigurarii unei contributii de minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile, precum si sa 

asigure costurile ne-eligibile si conexe ale proiectului. 

2 INFORMATII APELURI DE PROIECTE  

2.1 Ce tip de apeluri de proiecte se lanseaza? 

In conformitate cu prevederile documentului ORIENTARILE PENTRU GRUPURILE DE ACTIUNE LOCALA 

PRIVIND IMPLEMENTAREA  STRATEGIILOR  DE DEZVOLTARE LOCALA LA NIVELUL ORASELOR 

CU PESTE 20.000 LOCUITORI Etapa a III-a mecanismului DLRC, precum si cu PROCEDURA DE EVALUARE 

SI SELECTIE A FISELOR DE PROTECT GAL PLAIURI SOMESENEva lansa apeluri necompetitive de 

propuneri de proiecte de infrastructura (finantabile din FEDR prin Programul Operational Regional 2014-2020) incluse 

in cadrul masurilor si interventiior POR din cadrul SDL GHERLA. 

Fisele de proiecte (FP) sunt selectate de GAL PLAIURI SOMESENE printr-o procedura transparenta si echitabila, cu 

respectarea prevederilor documentului ORIENTARILE PENTRU GRUPURILE DE ACTIUNE LOCALA 

PRIVIND IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALA LA NIVELUL 

ORA$ELOR CU PESTE 20.000 LOCUITORI Etapa a III-a mecanismului DLRC, in conformitate cu PROCEDURA DE 

EVALURE SI SELECTIE A PROIECTELOR LA ASOCIATA GRUPULUI DE ACTIUNE LOCALA PLAIURI 

SOMESENE REVIZUITA — VARIANTA OCTOMBRIE 2019 forma finala avizata. 

NOTA: In ceea ce priveste fisele de proiecte pentru programul POR AXA 9, acestea vor fi selectate de catre GAL 

PLAIURI SOMESENE, In cadrul apelurilor specifice fisele de proiecte castigatoare fiind ulterior dezvoltate in proiecte 

mature ce vor fi verificate la nivelul AMPOR, avizate si incarcate in sistemul MY SMIS. 

Lista de propuneri de file de proiecte (FP) selectate de GAL trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii : 

sa se incadreze in bugetul alocat proiectelor FEDR conform bugetului Strategiei de Dezvoltare Locala 

(4.830.000,00 euro). 

valoarea FEDR a proiectelor pentru utilitati publice si infrastructure rutiera (strazi urbane) nu poate 

depasi 30 % din valoarea totala FEDR a pachetului integrat de proiecte aferent unei SDL. 

 

Interventiile POR vor viza cel putin doua din tipurile de actiuni finantabile prin POR 2014-2020 (de 

exemplu, un proiect in infrastructura de locuire  si un proiect de reabilitare/modernizare a unui centru 

comunitar integrat medico-social). 

Astfel, fisele de proiecte vor fi depuse in cadrul apelului doar in perioada mentionata in cadrul subsectiunii 2.2 la 

prezentul document, avand la ghid principiul necompetitiv al proiectelor depuse, cu conditia indeplinirii 

criteriilor de verificare a fisei de proiect (FP),asa cum sunt mentionate in prezentul ghid, evaluare CAE1si evaluare 

ETF2 a fiselor de proiecte. 

Modalitatea de depunere a proiectelor are la baza prevederile urmatoarelor documente: 

 Procedura de Evaluare si Selectie a Fiselor de Project (FP) la GAL PLAIURI SOMESENE 

 Orientarile  pentru Grupurile de Actiune Locale privind implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locala la 

nivelul oraselor cu peste 20.000 de locuitori 
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 Ghidul Solictantului conditii specifice de accesare a fondurilor privind implementarea SDL Gherla in cadrul 

apelurilor de proiecte POR — AXA 9 - lansate de Asociatia Grupul de Actiune Locala Plaiuri Somesene- versiunea 

Octombrie 2019 (prezentul document) 

 Ghidul solicitantului - Conditii generale de accesare a fondurilor in cadrul POR 2014-2020 privind depunerea 

prin MYMSIS. 

Documentele vor fi completate sistematic in ceea ce priveste informatiile necesare pentru depunerea fiselor 

de proiecte. In cazul prevederilor care ar putea fi interpretabile prevaleaza prevederile prezentului document 

coroborat cu Procedura de Evaluare si Selectie a GAL PLAIURI SOMESENE si Strategia de Dezvoltare Locala a 

Municipiului Gherla. 

 

2.2 Care este perioada in care pot fi depuse proiectele? 

GAL Plaiuri Someșene va lansa o serie de apeluri de selecție de proiecte, va anima și încuraja comunitatea să participe 

activ la depunerea de proiecte, în vederea reducerii numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială 

din ZUM Gherla, alături de îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață și 

creșterea economică în teritoriul SDL. 

GAL Plaiuri Someșene va asigura procesul de lansare de apeluri de proiecte, de selecție a fișelor de proiect și de 

monitorizarea implementării acestora în conformitate cu matricea de corespondență privind complementaritatea 

intervențiilor. În urma implementării SDL, beneficiile de care se va bucura comunitatea DLRC pot fi urmărite pe 

fiecare obiectiv specific. 

Vor fi lansate în sesiuni periodice (de 45 de zile calendaristice) cel puțin 21 de apeluri de proiecte aferente celor 21 de 

intervenții POR/POCU, din totalul de 14 măsuri aprobate în SDL Gherla prinproiectul asumat de GAL Plaiuri Someșene.  

Fișele de proiecte aferente celor 21 de apeluri de selecție vor viza în principal programele operaționale Regional și Capital 

Uman. În plus, vor fi implementate și proiecte aferente celor 2 intervenții din Bugetul local. Bugetul total al apelurilor/ 

intervențiilor este de 7.290.000 Euro, fiind împărțite după cum urmează: pentru proiecte pe POR este de 4.830.000 Euro 

și pentru proiecte pe POCU este de 2.070.000 Euro, iar pentru Bugetul local este de 390.000, în conformitate cu 

documentul financiar aprobat al Strategiei de Dezvoltare Locală Gherla. 

 

Asociatia GAL PLAIURI SOMESENE a elaborat in cadrul Procedurii de Evaluare si Selectie un Calendar 

estimativ al lansarii masurilor prevazute in cadrul SDL, pentru fiecare an calendaristic. Vor fi lansate în 

sesiuni periodice (de minim 30 de zile calendaristice) minim 23 de apeluri de proiecte aferente celor 23 de 

intervenții de mai sus, din totalul de 14 măsuri aprobate de Consiliul Director al  GAL Plaiuri Someșene. 

Anexa 2 – Calendarul estimativ al lansărilor de apeluri de proiecte conform SDL Gherla  

Denumire 

GAL 

Orașul/ 

Munici

piul 

Intervenția 

Suma lansata 
% din 

POCU 

SDL 

Total Suma 

lansata 

% din 

POR 

SDL 

 
Luna/ An 

GAL Plaiuri 

Someșene 
Gherla 

(1)    Intervenție POR: Extinderea și 

optimizarea retelei de piste de biciclete 

DECEMBRI

E 

2019 

 50 000 1,04% 

GAL Plaiuri 

Someșene 
Gherla 

(2)    Intervenție POR: Amenajare de sensuri 

unice și parcări în preajma școlilor, liceelor, 

grădinițelor, spitalului, clinicii 

DECEMBRI

E 

2019 

 45000 0,93% 

GAL Plaiuri 

Someșene 
Gherla 

(3)    Intervenție din bugetul local: Înființarea 

de servicii de transport public 

DECEMBRI

E 2019 
 120 000  

GAL Plaiuri 

Someșene 
Gherla 

(4)    Intervenție POR: Instalarea / construcția 

de toalete publice 

DECEMBRI

E 2019 
 100 000 2,07% 

GAL Plaiuri 

Someșene 
Gherla 

(5)    Intervenție buget local: Restaurarea și 

funcționalizarea Pieței Centrale/ Parcului Mic 

DECEMBRI

E 2019 
 500 000  

GAL Plaiuri 

Someșene 
Gherla 

(6)    Intervenție POR: Extinderea și 

modernizarea adăpostului pentru animale 

DECEMBRI

E 2019 
 20 000 0,41% 
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GAL Plaiuri 

Someșene 
Gherla 

(7)    Intervenție POR: Construire de locuințe 

sociale 

DECEMBRI

E 2019 
 1800000 37,27% 

GAL Plaiuri 

Someșene 
Gherla 

(8)    Intervenție POCU: Stimularea înființării 

de noi afaceri prin măsuri integrate de 

consiliere/ formare/ mentorat/ scheme de 

microgranturi 

OCTOMBRI

E 

2019 

 700 000 33,81% 

GAL Plaiuri 

Someșene 
Gherla 

(9)    Intervenție POCU: Înființarea de 

întreprinderi sociale componenta soft 

OCTOMBRI

E 

2019 

7,25% 150 000  

GAL Plaiuri 

Someșene 
Gherla 

(10)    Intervenție POR: Schema de minimis 

pentru crearea infrastructurii întreprinderilor 

sociale 

OCTOMBRI

E 

2019 

 300000 6,21% 

GAL Plaiuri 

Someșene 
Gherla 

(11)    Intervenție POCU: Programe de 

ucenicie, formare profesională, consiliere și 

orientare vocațională pentru tineri și adulti 

OCTOMBRI

E 

2019 

12,08% 250 000  

GAL Plaiuri 

Someșene 
Gherla 

(12)    Intervenție POR: Renovarea, 

amenajarea și dotarea creșei 

AUGUST 

2019 
 140000 2,90% 

GAL Plaiuri 

Someșene 
Gherla 

(13)    Intervenție POR: Construire și dotare 

centre comunitare integrate 

AUGUST 

2019 
 400 000 8,29% 

GAL Plaiuri 

Someșene 
Gherla 

(14)    Intervenție POCU: Operaționalizare 

centru comunitar integrat 

AUGUST 

2019 
20,29% 420 000  

GAL Plaiuri 

Someșene 
Gherla 

(15)    Intervenție POR: Modernizarea cantinei 

sociale 

AUGUST     

2019 
 100 000 2,07% 

GAL Plaiuri 

Someșene 
Gherla 

(16)    Intervenței POR: Construire/ amenajare/ 

dotare unități de învățământ în vederea 

furnizării unor servicii educaționale de calitate, 

în special a celor de tip after school 

AUGUST   

2019 
 1600000 33,12% 

GAL Plaiuri 

Someșene 
Gherla 

(17)    Intervenție POCU: Formarea 

personalului și furnizarea serviciilor tip afters 

chool, oferirea de subvenții, etc. 

AUGUST   

2019 
7,25% 150 000  

GAL Plaiuri 

Someșene 
Gherla 

(18)    Intervenție POR: Dotarea spitalului cu 

aparatură de specialitate 

AUGUST 

2019 
 255 000 5,28% 

GAL Plaiuri 

Someșene 
Gherla (19)    Intervenție POCU: Frigiderul comunitar 

AUGUST 

2019 
0,97% 20 000  

GAL Plaiuri 

Someșene 
Gherla (20)    Intervenție POCU: Biblioteca de lucruri 

AUGUST 

2019 
2,41% 50 000  

GAL Plaiuri 

Someșene 
Gherla 

(21)    Intervenție POCU: Campanie de 

informare, conștientizare și mobilizare în 

domenii prioritare: ecologizare, salubrizare, 

igienizare a zonei, sanitar, legislativ, 

dezvoltare personală etc. Cu participarea 

comunității 

FEBRUARI

E 2020 
2,41% 50 000  

GAL Plaiuri 

Someșene 
Gherla 

(22)    Intervenție POR: Renovarea și 

amenajarea spațiilor destinate activităților 

culturale 

FEBRUARI

E 2020 
 20000 0,97 % 

GAL Plaiuri 

Someșene 
Gherla 

(23)    Intervenție POCU: Construire și 

promovarea brand local 

FEBRUARI

E 2020 
3,38% 70 000  
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Pentru asigurarea transparentei, Calendarul va fi postat pe pagina web a GAL,www.galplaiurisomesene.ro  

si afisat,  cel putin,  la sediul GAL Plaiuri Somesene din Str. Bobilna Nr. 2, Mun. Gherla 

In vederea deschiderii sesiunilor de primire a proiectelor, GAL PLAIURI SOMESENE va lansa pe 

plan local un apel de selectie a fiselor de proiecte, conform Axei prioritare 9 — Sprijinirea regenerarii 

economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban. 

Acest apel de selectie a fiselor de proiecte va fi publicat/afisat: 

-   Pe site-ul propriu (varianta detaliata) -www.galplaiurisomesene.ro 

     La sediul Primariei Municipiului Gherla 

La sediul GAL (varianta detaliata, pe suport tiparit) 

Prin mijloacele de informare mass-media locale/regionale/nationale (varianta  simplificata) 

Difuzari media 

2.3 Unde se depun proiectele si care este modalitatea de depunere? 

In prima etapa, fisele de proiecte vor fi depuse de catre Beneficiari la sediul GAL PLAIURI SOMESENE, 

respectiv la urmatoarea adresa: str. Bobilna, nr. 2, Mun. Gherla, judetul Cluj 

In a doua etapa fisele de proiecte selectate se vor depune prin aplicatia electronica MYSMIS. Pentru 

a verifica disponibilitatea aplicatiei MySMIS la data lansarii cererii de proiecte va rugam sa accesati site-ul 

www.inforegio.ro. 

2.4 Care este valoarea minima eligibila a unui proiect si maxima eligibila a unui pachet de proiecte? 

Pentru apelurile POR lansate de GAL PLAIURI SOMESENE: 

La nivel de proiect, valoare minima aferenta cheltuielilor eligibile este echivalenta cu valoarea cea mai mica din 

fisele de interventii respectiv 20.000 euro. La nivel de proiect, valoarea maxima aferenta cheltuielilor eligibile 

(bugetul SDL alocat interventiilor POR) este de 1.800.000 euro 

Cursul valutar care se utilizeaza pentru calculul respectivelor valori este cursul InfoEuro din luna lansarii fiecarui 

apel de fise de proiecte. Cursul respectiv este mentinut pe intreg procesul de verificare si contractare. 

2.5 Care este alocarea apelurilor de proiecte? 

Alocarea nationala pentru apelul POR lansat de GAL PLAIURI SOMESENE :144.900 Euro  

2.6 Cine poate solicita finantarea in cadrul prezentelor apeluri de proiecte? 

In conformitate prevederile POR 2014-2020 si cu Orientarile pentru GAL-uri privind implementarea SDL-

urilor la nivelul oraselor cu peste 20.000 locuitori, publicat pe site-ul -www.inforegio.ro, solicitantii de 

finantare sunt : 

 

Astfel, tipurile de solicitanți pentru proiectele POR pot fi: 

• Unități Administrativ Teritoriale Oraș/Municipiu definite conform Legii administrației publice locale nr. 

215/2001, cu modificările și completările ulterioare (APL-uri), ca  membru in GAL-ul constituit pentru 

implementarea SDL;  

 

http://www.galplaiurisomesene.ro/
http://www.galsusramnicul.ro/
http://-www.inforegio.ro/
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• Parteneriate între UAT Oraș/Municipiu/ membru GAL eligibil în cadrul POCU 2014-2020 și lider de 

parteneriat - și furnizori de servicii sociale acreditați conform legislației în vigoare – pentru acele investiții 

în care se vor furniza servicii sociale (în cazul centrelor comunitare integrate - CCI medico-sociale);  

• Furnizori publici și privați de servicii sociale acreditați conform legislației în vigoare, cu o vechime de cel 

putin un an, inainte de depunerea proiectului, cu competențe în furnizare de servicii sociale, comunitare, 

desfășurare de activități recreativ-educative, culturale, agrement și sport;  

• Întreprinderi de economie socială de inserție. 

 

In conformitate cu prevederile legii 292/2011 a asistentei sociale. Furnizorii publici de 

servicii sociale sunt: 

a. structurile specializate din cadrul/subordinea autoritatilor administratiei publice locale si autoritatile 
executive din unitatile administrativ-teritoriale organizate la nivel de sector, orse, municipiui judet; 

b. unitatile sanitare, unitatile de invatamant Si alte institutii publice locale nivel de sector, oras, municipiu si judet 
care dezvolta, la nivel comunitar, servicii sociale integrate. 

Furnizori privati de servicii sociale sunt: 

 asociatiii fundatii constituite in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la 
asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv Hale si sucursale ale asociatiilor si 
fundatiilor internationale recunoscute in conformitate cu legislatia in vigoare in Romania 

 unitati de cult/structuri ale cultelor apartinand cultelor religioase recunoscute in Romania conform anexei 
la Legea nr. 489 din 28 decembrie 2006 (**republicata**) privind libertatea religioasa si regimul general al 
cultelor*), si constituite conform statutului de organizare si functionare al cultului respectiv. Statutele de 
organizare si functionare ale cultelor recunoscute in Romania se pot accesa pornind de la urmatoarea adresa: 
http://www.culte.gov.ro/biserici-culte,pentru fiecare cult in parte, la sectiunea documente atapte. 

2.7 Care este specificul fiselor de proiecte ce pot fi depuse In cadrul prezentelor apeluri de 

proiecte? 

Vor fi depuse si acceptate spre evaluare doar acele Fise de proiecte (FP) care corespund masurilor/interventiilor 

lansate de catre GAL PLAIURI SOMESENE in conformitate cu Strategia de Dezvoltare Locala a Municipiului Gherla 

pentru Programul POR 2014-2020, AXA Prioritara 9 (Anexa 21 la SDL). 

Numai Fisele de Proiecte (FP) aferente Masurilor/Interventiilor din SDL Gherla selectate de GAL PLAIURI 

SOMESENE in prealabil si avizate de CCS RESTRANS se vor depune in MYSMIS. 

Fișele de proiecte aferente celor 21 de apeluri de selecție vor viza în principal programele operaționale Regional și Capital 

Uman. În plus, vor fi implementate și proiecte aferente celor 2 intervenții din Bugetul local. Bugetul total al apelurilor/ 

intervențiilor este de 7.290.000 Euro, fiind împărțite după cum urmează: pentru proiecte pe POR este de 4.830.000 Euro 

și pentru proiecte pe POCU este de 2.070.000 Euro, iar pentru Bugetul local este de 390.000, în conformitate cu 

documentul financiar aprobat al Strategiei de Dezvoltare Locală Gherla. 

Toate informațiile legate de apelurile de proiecte vor fi afișate pe pagina de internet a GAL Plaiuri Someșene șivor putea 

fi consultate la sediul GAL.  

Apelurile de fișe de proiect vor avea asociat un număr compus după următorul model: nr. POR/ POCU/ GAL/ Anul 

deschiderii/ 5/ nr. Apel/ OS 5.1./intervenție. 

Apelul de selecţie trebuie să conţină minim următoarele detalii administrative despre lansarea apelului și calendarul de 

desfășurare: 

a. data lansării apelului de selecţie;  

http://www.culte.gov.ro/biserici-culte,
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b. data limită de depunere a propunerilor de proiecte; 

c. locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele; 

d. datele de contact a GAL unde solicitanţii pot obţine informaţii detaliate; 

e. valoarea apelului; 

f. modelul de fișă de propunere de proiect 

g. ghidul solicitantului anexat; 

 Procesul de evaluare și selecție a fișelor de proiecte a prezentei proceduri conține următoarele categorii și 

termene:  

 

Aprobare Consiliul Director Procedura va fi aprobată de consiliul director/comitetul de selecție a 

proiectelor. 

Lansarea primelor apeluri Maximum 1 lună de la validarea Procedurii de selecție de către cele 2 AM-

uri POCU și POR. 

Depunerea fișelor/ propunerilor de 

proiecte 

Termenul limită va fi de 45 zile calendaristice, în așa fel încât potenţialii 

beneficiari să aibă timp suficient pentru pregătirea si depunerea acestora 

Evaluarea eligibilității  tehnico-

financiară, contestațiile și 

rezultatele competiției 

Procesul de evaluare și selecție se va desfășura în termen de maxim 35 de 

zile calendaristice, inclusiv cu vizita la fața locului pentru fișele de proiecte 

POR selectate 

Perioada de contestații Maximum 5 zile calendaristice de la data publicării listelor cu rezultatele 

intermediare 

 

Interventiile din cadrul acestei prioritati de investitii 9.1 vor fi aplicate in mod integrat,  

dezvoltarea infrastructurii find sustinuta de masuri de crestere a capacitatii umane prin dezvoltarea de masuri 

de tip FSE, conform Strategiei de Dezvoltare Locala a GAL PLAIURI SOMESENE selectata pentru finantare. 

Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investitii 

9.1 - Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii - DLRC si din POCU 2014-2020 (AP 5.1 — 

Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii). 

Sprijinul pentru infrastructura pentru comunitatile care utilizeaza instrumentul - DLRC (in engleza, CLLD) va fi 

acordat in cazul zonelor urbane avand o populatie de peste 20.000 locuitori. Grupurile — tinta  vizate in contextul 

acestui obiectiv specific vor fi, in mod similar abordarii POCU, cu prioritate: persoane expuse riscului de saracie 

(femeile, tinerii, persoanele din familii cu venituri reduse, persoanele lard adapost, persoanele varstnice si persoanele 

cu dizabilitati aflate in situatii de dependenta sau in risc de excluziune sociala, copii aflati in situatii de risc etc.), precum 

si persoanele care sufera de forme de dependenta (alcool, substante interzise etc), victimele violentei domestice, ale 

traficului de fiinte umane si persoanele private de libertate si aflate in perioada de probatiune, precum sipersoanele 

defavorizate apartinand etniei rome. 

Comunitatea marginalizata se refera la populatia in risc de saracie sau excluziune sociala din una sau mai multe zone 

urbane marginalizate (ZUM) care, impreuna cu zona urbana functionala din care acestea fac parte, constituie teritoriul 

SDL, respectiv teritoriul vizat de interventiile DLRC. 

Prin zone urbane functionale aferente se intelege zona existenta in jurul/in proximitatea ZUM vizate de SDL, avand 

un caracter unitar si functional, din punct de vedere social, economic, demografic, cultural etc. 

Proiectele se vor implementa pe teritoriul SDL, in zonele urbane marginalizate, asa cum au fost identificate in cadrul 

Strategiilor de Dezvoltare Locala selectate pentru finantare. 

In functie de nevoile locale identificate, investitiile de tip FEDR mentionate mai sus vor fi implementate in mod 

complementar si integrat cu investitiile de tip FSE dedicate populatiei zonei urbane marginalizate, masuri de 

incluziune sociala, formare profesionala etc. 
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3 CRITERII DE ELIGIBILITATE/VERIFICARE  

Criteriile de verificare/eligibilitate trebuie respectate de Catre solicitantul de finantare incepand cu data depunerii 

fiselor de proiecte (FP) in cadrul apelurilor de proiecte lansate de GAL PLAIURI SOMESENE, pe tot parcursul 

procesului de evaluare, selectie, verificare si contractare, precum si pe perioada de durabilitate a contractului de 

finantare, in conditiile stipulate de acesta. 

Pentru aplicarea si obtinerea finantarii in cadrul POR 2014-2020, solicitantul si proiectul trebuie sa respecte toate 

criteriile mai jos mentionate. 

Fisele  de Proiecte (FP)  care se depun in  cadrul  GAL PLAIURI SOMESENEvizeaza  

masuri/interventii din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala a Municipiului Gherla  cu respectarea criteriilor minime 

de eligibilitate si a criteriilor de prioritizare stipulate in cadrul Procedurii de Evaluare si Selectie a Fiselor de 

Proiecte (FP) la GAL PLAIURI SOMESENE, procedura avizata de CCS Restrans. 

 

Procesul de evaluare și selecție a fișelor de proiecte a prezentei proceduri conține următoarele categorii și termene:  

 

Aprobare Consiliul Director Procedura va fi aprobată de consiliul director/comitetul de selecție a 

proiectelor. 

Lansarea primelor apeluri Maximum 1 lună de la validarea Procedurii de selecție de către cele 2 AM-

uri POCU și POR. 

Depunerea fișelor/ propunerilor de 

proiecte 

Termenul limită va fi de 45 zile calendaristice, în așa fel încât potenţialii 

beneficiari să aibă timp suficient pentru pregătirea şi depunerea acestora 

Evaluarea eligibilității și a 

capacității administrative, 

evaluarea tehnico-financiară, 

contestațiile și rezultatele 

competiției 

Procesul de evaluare și selecție se vadesfășura în termen de maxim 35 de zile 

calendaristice, inclusiv cu vizita la fațalocului pentru fișele de proiecte POR 

selectate 

Perioada de contestații Maximum 5 zile calendaristice de la data publicării listelor cu rezultatele 

intermediare 

GAL Plaiuri Someșe va asigura transparența implementării SDL, inclusiv a procesului de evaluare și selecție prin 

publicarea pe pagina de internet proprie a: 

 Informațiilor generale privind implementarea SDL 

 Teritoriul acoperit de SDL 

 Strategia de dezvoltare locală a ZUM Gherla în forma inițială și variantele actualizate ale acesteia 

 Calendarul estimativ de lansare a apelurilor de fișe de proiecte  

 Apelurile de fișe de proiecte de proiecte lansate 

 Ghidurile solicitantului pentru intervențiile din SDL cu anexele aferente, inclusiv modelul de fișă de proiect POR/ 

POCU 

 Procedura de evaluare și selecție a fișelor de proiect 

 Datele de contact oficiale ale reprezentanților GAL Plaiuri Someșene 

 O secțiune cu proiectele finanțate prin intermediul SDL (finalizate – la momentul rambursării ultimei cereri de 

plată)care va conține: 

o Beneficiarul proiectului și partenerii 

o Titlul proiectului 

o Intervenția din SDL 

o Localizarea proiectului 

o Scurtă descriere a proiectului – obiective, activități principale, rezultate 
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o Valoarea proiectului  

o Perioada de implementare a proiectului  

o Datele de contact ale beneficiarului 

La sediul GAL Plaiuri Someșene va fi asigurată prezența unei persoane conform unui program de lucru stabilit zilnic și 

afișat pe ușa de la intrare și pe pagina de internet.  

Toate informațiile legate de apelurile de proiecte vor fi afișate pe pagina de internet a GAL Plaiuri Someșene și vor putea 

fi consultate la sediul GAL.  

Grilele de Evaluare CAE si ETF se regasesc ca Anexe atat la Procedura mai sus mentionata cat si la prezentul ghid. 

În procesul de evaluare, se pot acorda punctaje intermediare în funcție de calitatea secțiunilor. Acest aspect poate fi 

decis de către fiecare evaluator în cadrul fiecărui apel.  

Punctajul maxim este de 100 de puncte, iar punctajul minim al unei fișe de proiect eligibile spre finanțare este de 50 de 

puncte.  

 

DECIZIA REFERITOARE LA EVALUAREA PROIECTULUI 

PROIECTUL ESTE: 

ELIGIBIL 

NEELIGIBIL 

 

Observaţii: 

Se detaliază: 

- pentru fiecare criteriu de verificare tehnico-financiară, care nu a fost indeplinit, dacă este cazul,  

...............................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................. ..............

................................................................. 

Aprobat :Reprezentant Legal Asociatia GAL “Plaiuri Someșene”                 

Nume/Prenume _______________________ 

Semnătura _______________________ 

Data______________________ 

Ştampila 

Verificat : Evaluator – Expert  Asociatia GAL “Plaiuri Someșene”                         

Nume/Prenume _______________________ 

Semnătura __________________________                

Data _______________________ 

 

Întocmit : Evaluator – Expert  Asociatia GAL “Plaiuri Someșene”                         

Nume/Prenume _______________________ 

Semnătura_______________________ 

Data _______________________ 

 

 

***În cadrul grilei de evaluare tehnico-financiară, la criteriul atingerea obiectivelor și corelarea acestora cu rezultatele 

așteptate/ măsurile/ indicatorii intervenției și Sustenabilitate,CES va ține cont de criteriile de prioritizare și selecție, 

propuse de GAL Plaiuri Someșene în funcție de specificul fiecărei intervenții din SDL, enumerate în tabelul de mai jos: 

Nr.  Intervenții / Apeluri Indicatori Criteriu de prioritizare/  grad 

de realizare indicatori 

1. Extinderea optimizarea 

rețelei de piste de biciclete 

Îmbunătățirea imaginii zonei la nivelul locuitorilor 

municipiului 

 

5 km pistă 

0,5 %   

 

2.   Amenajare de sensuri unice 

si parcari în preajma scolilor, 

Îmbunătățirea imaginii zonei la nivelul locuitorilor 

municipiului 

1 sens unic,  

10 locuri de parcare 
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liceelor, gradinitelor, 

spitalului, clinicii 

0,5 % 

3.  Instalarea/constructie toalete 

publice 

Creșterea satisfacției rezidenților cu condițiile de trai 

și serviciile de care dispun în zonă (comunitare, 

medicale, educaționale, sociale) 

2% 

 

4. Extinderea/modernizarea 

adăpostului pentru animale 

Număr de spații publice renovate/refuncționalizate 1 

 

5. Construirea de locuinte 

sociale pe str. Pescarilor 

Îmbunătățirea condițiilor de locuire 360  persoane 

6.  Reducerea numărului de persoane aflate în risc de 

sărăcie sau excluziune socială în rândul rezidenților 

din zona urbană marginalizată 

360 persoane 

 

  Scăderea numărului de copii aflați în situații de 

vulnerabilitate 

50 persoane 

 

7. Stimularea Infiintarii de noi 

afaceri prin masuri integrate 

de 

consiliere/formare/mentorat/

scheme de microgranturi 

Creșterea nivelului de calificare, al deprinderilor și 

abilităților relevante pentru intrarea pe piața muncii ale 

adulților din ZUM; 

150 persoane 

  Reducerea numărului de persoane aflate în risc de 

sărăcie sau excluziune socială în rândul rezidenților 

din zona urbană marginalizată 

150 persoane 

  Creșterea participării la scheme speciale de servicii 

active de ocupare individualizate, din care femei, 

tineri, romi;  

Femei 60 persoane 

tineri 40 persoane 

romi 20 persoane 

  Creșterea ocupării în sectorul formal în rândul 

persoanelor din ZUM 

femei 60 persoane 

tineri 40 persoane 

romi 20 persoane 

8. Infiintarea de Intreprinderi 

sociale componenta soft 

Creșterea participării la scheme speciale de servicii 

active de ocupare individualizate, din care femei, 

tineri, romi; 

femei 10 persoane 

tineri 5 persoane 

romi 3 persoane 

  Creșterea ocupării în sectorul formal în rândul 

persoanelor din ZUM. 

femei 10 persoane 

tineri 5 persoane 

romi 3 persoane 

 Schema de minimis pentru 

crearea infrastructurii 

Intreprinderilor sociale 

Creșterea ocupării în sectorul formal în rândul 

persoanelor din ZUM 

femei 10 persoane 

tineri 20 persoane 

romi 3 persoane 

9. Programe de ucenicie, 

formare profesionala, 

consiliere si orientare 

vocationala pentru tineri si 

adulti 

Reducere anumărului de persoane aflate în risc de 

sărăcie sau excluziune socială în rândul rezidenților 

din zona urbană marginalizată 

80 persoane 

 

 

  Creșterea nivelului de calificare, al deprinderilor și 

abilităților relevante pentru intrarea pe piața muncii ale 

adulților din ZUM 

80 persoane 

 

  Creșterea participării la scheme speciale de servicii 

active de ocupare individualizate, din care femei, 

tineri, romi;    

femei 30 persoane 

tineri 30 persoane 

romi 10 persoane 
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10. Renovarea, amenajarea si 

dotarea cresei 

Scăderea numărului de copii aflați în situații de 

vulnerabilitate 

20 persoane 

  Creșterea ratei de participare la învățământ a copiilor 

din zonă; 

Creșterea numărului de copii care beneficiază de 

servicii specializate și de beneficii sociale; 

1% 

  Creșterea satisfacției rezidenților cu condițiile de trai 

și serviciile de care dispun în zonă (comunitare, 

medicale, educaționale, sociale) 

2% 

11. Construire si dotare centre 

comunitare integrate 

Creșterea numărului de copii care beneficiază de 

servicii specializate și de beneficii sociale; 

Scăderea numărului de copii aflați în situații de 

vulnerabilitate; 

10 persoane 

  Creșterea satisfacției rezidenților cu condițiile de trai 

și serviciile de care dispun în zonă (comunitare, 

medicale, educaționale, sociale) 

2% 

12. Operationalizare centru 

comunitar integrat 

Îmbunătățirea imaginii zonei la nivelul locuitorilor 

municipiului 

0,5% 

 

 

  Creșterea satisfacției privind relațiile în cadrul 

comunității și a nivelului de încredere în alte persoane, 

în ceilalți membri ai comunității, precum și în instituții 

2% 

 

 

  Creșterea participării la scheme speciale de servicii 

active de ocupare individualizate, din care femei, 

tineri, romi; 

femei 30 persoane 

tineri 20 persoane 

romi 20 persoane 

13. Modernizarea cantinei 

sociale 

Număr de spații publice renovate/refuncționalizate 1 

 

  Creșterea satisfacției privind relațiile în cadrul 

comunității și a nivelului de încredere în alte persoane, 

în ceilalți membri ai comunității, precum și în instituții 

2% 

  Reducerea numărului de persoane aflate în risc de 

sărăcie sau excluziune socială în rândul rezidenților 

din zona urbană marginalizată 

80 de persoane 

14. Construire/amenajare/dotare 

unitati de Invatamant in 

vederea furnizarii unor 

servicii educationale de 

calitate, in special a celor de 

tip after school 

Creșterearatei de participare la învățământ a copiilor 

din zonă; 

1% 

  Scăderea ratei abandonului școlar și a ratei de părăsire 

timpurie a școlii în rândul copiilor și tinerilor din 

ZUM; 

2% 

  Creșterea numărului de copii care beneficiază de 

servicii specializate și de beneficii sociale; 

Scăderea numărului de copii aflați în situații de 

vulnerabilitate 

150 persoane 

15. Formarea personalului si 

furnizarea serviciilor de tip 

after-school, oferirea de 

subventii, etc 

Scaderea numărului de copii aflați în situații de 

vulnerabilitate; 

20 persoane 
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  Creșterea satisfacției rezidenților cu condițiile de trai 

și serviciile de care dispun în zonă (comunitare, 

medicale, educaționale, sociale) 

2% 

  Creșterea nivelului de calificare, al deprinderilor și 

abilităților relevante pentru intrarea pe piața muncii ale 

adulților din ZUM; 

10 persoane 

16. Dotarea spitalului cu 

aparatura de specialitate 

Creșterea satisfacției rezidenților cu condițiile de trai 

și serviciile de care dispun în zonă (comunitare, 

medicale, educaționale, sociale) 

2% 

  Îmbunătățirea stării de sănătate a populației; 0,9% 

17. Frigiderul comunitar Creșterea satisfacției privind relațiile în cadrul 

comunității și a nivelului de încredere în alte persoane, 

în ceilalți membri ai comunității, precum și în instituții 

2% 

 

  Îmbunătățirea imaginii zonei la nivelul locuitorilor 

municipiului 

0,5% 

 

  Reducerea numărului de persoane aflate în risc de 

sărăcie sau excluziune socială în rândul rezidenților 

din zona urbană marginalizată 

50 persoane 

18. Biblioteca de lucruri Creșterea participării rezidenților la activități pentru 

atingerea unor obiective comune 

50 persoane 

  Creșterea satisfacției privind relațiile în cadrul 

comunității și a nivelului de încredere în alte persoane, 

în ceilalți membri ai comunității, precum și în instituții 

2% 

19. Campanie de informare, 

constientizare si mobilizare 

in domenii prioritare: 

ecologizare, salubrizare, 

igienizare a zonei, sanitar, 

legislativ, dezvoltare 

personala etc. cu participarea 

comunitatii 

Creșterea participării rezidenților la activități pentru 

atingerea unor obiective comune 

200 persoane 

  Îmbunătățirea imaginii zonei la nivelul locuitorilor 

municipiului 

0,5% 

20. Renovarea amenajarea 

spatiilor destinate 

activitatilor culturale 

Număr de spații publice renovate/refuncționalizate 1 

 

  Creșterea participării rezidenților la activități pentru 

atingerea unor obiective 

200 persoane 

21. Construire si promovare 

brand local 

Îmbunătățirea imaginii zonei la nivelul locuitorilor 

municipiului 

0,5% 

  Creșterea participării rezidenților la activități pentru 

atingerea unor obiective comune 

200 persoane 

  Creșterea satisfacției privind relațiile în cadrul 

comunității și a nivelului de încredere în alte persoane, 

în ceilalți membri ai comunității, precum și în instituții 

2% 

 

3.1 Eligibilitatea solicitantilor si a partenerilor (dace este cazul) 

Pentru aplicarea si obtinerea finantarii in cadrul prezentului ghid, solicitantul si fisa de project trebuie sa 

respecte toate criteriile mentionate. 
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Solicitantul eligibil, in sensul prezentului ghid, reprezinta entitatea care indeplineste cumulative 

urmatoarele criterii enumerate si prezentate in cadrul prezentei sectiuni, aplicabile categoriilor 1-2 de solicitanti. 

1. Forma de constituire a solicitantului 

Categoriile de solicitanti eligibili in cadrul apelurilor lansate de GAL PLAIURI SOMESENE in vederea 

obtinerii finantarii pentru implementarea masurilor POR din cadrul SDL Gherla sunt: 

1. Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Gherla — definita conform Legii administratiei publice 

locale Nr.215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, ca membru in Grupul de Actiune Locala 

PLAIURI SOMESENE constituit pentru implementarea SDL. 

2. Parteneriate intre UAT Municipiul Gherla - membru in Grupul de Actiune Locala PLAIURI 

SOMESENE eligibil in cadrul POCU 2014-2020 si lider de parteneriat - si furnizori de servicii sociale 

acreditati conform legislatiei in vigoare, cu o vechime in domeniu de cel putin un an, inainte de depunerea 

proiectului — pentru acele investitii in care se vor furniza servicii sociale (obligatoriu in cazul centrelor 

comunitare integrate - CCI medico-sociale); 

in cazul unui parteneriat, acordul de parteneri a incheiat in scopul implementarii proiectului, va fi anexat la 

Fisa de Project (FP), insotit de dovada selectarii transparente a partenerului, precum si de documentele ce 

dovedesc eligibilitatea partenerului.Entitatile de drept public vor stabili parteneriatele cu entitatile de drept 

privat, numai prin aplicarea unei proceduri de selectie a acestora, care respecta, cel putin, principiile transparentei, 

tratamentului legal, nediscrimindrii si utilizarii eficiente a fondurilor publice, in conformitate cu prevederile art. 29, 

alin I din O.U.G. nr. 40 din 2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 

2014-2020. 

Se vor respecta in totalitate prevederile O.U.G. nr. 40 din 2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru 

perioada de programare 2014-2020, privitoare la proiectele implementate in parteneriat, precum si ale Normelor 

Metodologice din 2016 de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea 

financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin H.G nr. 93 din 2016, 

privitoare la proiectele implementate in parteneriat. 

Acordul de parteneriat va cuprinde cel putin elementele stipulate la alin. 4 al art. 34 din Normelor Metodologice 

din 2016 de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernuluinr. 40/2015 privind gestionarea financiara a 

fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin H.G nr. 93 din 2016. 

Solicitantul de finantare, unul dintre parteneri, este furnizor de servicii sociale acreditat in conditiile legislatiei 

nationale aplicabile in vigoare si are o vechime in domeniu de cel putin un an de la infiintare, la data depunerii cererii 

de finantare. 

Acreditarea ca furnizor de servicii sociale, obtinuta in conformitate cu prevederile Legii nr. 197/2012 privind 

asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale si ale HG nr. 118 din 19 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii197/2012, este obligatorie in momentul depunerii cererii de 

finantare si se dovedeste prin certificatul de acreditare. Vechimea de un an se refera la momentul infiintarii persoanei 

juridice, nu la vechimea acreditarii. In cazul parteneriatelor, cel putin unul din parteneri trebuie sa dea dovada 

acreditarii ca furnizor de servicii sociale. 

2. Solicitantul si/sau reprezentantul legal, inclusive partenerul si/sau reprezentantul sau legal, daca este 

cazul, NU se incadreaza in niciuna din situatiile prezentate in Declaratia de eligibilitate. 
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Pentru completarea fisei de proiecte (FP) se va utiliza modelul de declaratie de eligibilitate (Anexa - Model B — 

Declaratia de eligibilitate) aplicabil in functie de solicitant, in care sunt detaliate situatiile in care solicitantul si/sau 

reprezentantul legal, inclusive partenerul si/sau reprezentantul sau legal, daca este cazul, NU trebuie sa se regaseasca 

pentru a fi beneficiarul acestei prioritati de investitii. 

3. Drepturi asupra imobilului (cladire, teren, infrastructura), obiect al proiectului, la data depunerii cererii 

de finantare, precum si pe o perioada de minim 5 ani (si 3 ani pentru intreprinderea unica) de la data 

platii finale (asa cum reiese din documentele depuse), pentru care poate fi acordat dreptul de executie a 

lucrarilor de constructii, in conformitate cu legislatia in vigoare, si sunt mentionate in ghidul general.  

Drepturile ce pot constitui premisa obtinerii finantarii in cadrul POR 2014-2020, din perspectiva asigurarii 

perenitatii investitiei in conformitate cu art. 71 din Regulamentul 

Parlamentului European si al Consiliului nr. 1303/2013, vor fi avute in vedere pentru proiectele care presupun realizarea 

de lucrari de constructie (numai cu autorizatie de construire). 

Pentru proiectele care include lucrari de constructie ce se supun autorizarii, solicitantul la finantare din categoriile 

1-2 de solicitanti, trebuie sa demonstreze: 

a) dreptul de proprietate publica/privata 

b) dreptul de administrare a imobilului aflat in proprietate publica 

conform legislatiei in vigoare, astfel cum este reglementat in art.868 din Codul Civil 

c) dreptul de concesiune (conform OUG 54/2006) 

NOTA: Sunt neeligibile proiectele care implica: 

Exclusiv realizarea de lucrari de constructie provizorii, 

Exclusiv lucrari care nu se supun autorizarii (lucrari fare autorizatie de construire) exclusiv dotari; 

Imobilul/imobilele (In conformitate cu prezentul criteriu de eligibilitate) care fac obiectul proiectului, care 

implica executia de lucrari de constructii indeplineste cumulative urmatoarele conditii: 

 sa fie libere de orice sarcini sau interdictii ce afecteaza implementarea operatiunii 

 sa nu faca obiectul unor litigii avand ca obiect dreptul invocat de catre solicitant pentru 

realizarea proiectului, aflate in curs de solutionare la instantele judecatoresti. 

 sa nu faca obiectul revendicarilor potrivit unor legi speciale in materie sau dreptului comun. 



 
 

 
 

 
 

 
 

72 
 

Nu vor conduce la respingerea cererii de finantare din procesul de evaluare, selectie si contractare, acele limite ale 

dreptului de proprietate care nu sunt incompatibile cu realizarea activitatilor proiectului (de ex. Servituti legale, 

servitutea de trecere cu piciorul, etc). Fiecare caz in parte va fi analizat la nivelul 01 in cadrul etapei de verificare 

a proiectului. Garantiile reale asupra imobilelor sunt considerate in acceptiunea AMPOR incompatibile cu 

realizarea proiectelor de investitii in cadrul POR 2014-2020. 

In acceptiunea AMPOR nu este considerata sarcina dreptul de administrare/dreptul de folosinta cu titlul gratuit inscris in 

cartea funciara in favoarea unei structuri aflate in subordinea solicitantului si care nu afecteaza conditiile de 

implementare. 

Proiectul devine neeligibil dace intervine o hotarare judecatoreasca definitiva (privind imobilul) pana la 

finalizarea perioadei de durabilitate, care sa afecteze dreptul invocat de solicitant pentru realizarea proiectului. 

4. Acreditari solicitate 

Furnizorii de servicii sociale vor trebui sa anexeze copia acreditarii valabile la data depunerii fisei de proiecte 

(FP). 

Acreditarea ca furnizor de servicii sociale, obtinuta in conformitate cu prevederile Legii nr. 292/20 

decembrie 2011, aasistentei sociale, Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul 

serviciilor sociale si ale HG nr. 118 din 19 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Lg 197/2012, este obligatorie in momentul depunerii fisei de proiecte (FP) si 

se dovedeste prin certificatul de acreditare. 

Acreditarea unuia sau mai multor servicii sociale (licentierea) in momentul depunerii fisei de proiecte 

(FP) este optionala si se dovedeste prin licenta provizorie sau licenta de functionare. 

In cazul parteneriatelor, cel putin unul din parteneri trebuie sa faca dovada acreditarii ca furnizor de 

servicii sociale. 

Pentru tipurile de servicii sociale furnizate in infrastructura obiect al proiectului se va avea in vedere: 

 Hotararea de Guvern Nr. 867 din 14 octombrie 2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor 

sociale, precum si a regulamentelor-cadru de organizare si functionare a serviciilor sociale. 

 Ordinul Ministerului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice nr. 2.126 din 5 

noiembrie 2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale 

destinate persoanelor varstnice, persoanelor fara adapost, tinerilor care au parasit sistemul de protectie 

a copilului si altor categorii de personae adulte aflate in dificultate, precum si pentru serviciile 

acordate in comunitate, serviciilor acordate in system integrat si cantinelor sociale. 

3.2 Criterii de verificare a fisei de proiect 

1. Fisa de Proiect se incadreaza in lista de proiecte selectate in baza Strategiei de 

Dezvoltare Locala a Municipiului Gherla selectate pentru finantare in cadrul POCU 2014-

2020. 

La Fisa de Proiect (FP), se va anexa un extras din lista de proiecte/propuneri de proiecte selectate de 

Grupul de Actiune Locala Plaiuri Somesene in baza SDL a Municipului Gherla selectat pentru 

finantare. 
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2. Proiectul contribuie la asigurarea complementaritatii interventiilor soft/hard la nivelul Planului de 

actiune al SDL, asa cum este descris in Matricea de corespondenta privind complementaritatea 

interventiilor subsumate listei indicative de interventii pentru care se intentioneaza solicitarea finantarii din 

POCU 2014-2020 si din POR 2014-2020(Anexa 20 a SDL aprobate). 

 

3. Incadrarea valorii proiectului in limitele minime si maxime 

Se va verifica in conformitate cu prevederile sectiunii 2.4. 

Cursul info euro este cursul lansarii apelului de proiecte. 

4. Perioada de implementare a activitatilor proiectului nu depaseste 31 decembrie 2023 

Perioada de implementare a activitatilor proiectului se refera doar la activitatile realizate inainte de depunerea cererii 

de finantare, cat si la activitatile ce urmeaza a fi realizate dupa momentul contractarii proiectului. Solicitantul trebuie sa 

prevada in mod realist perioada de implementare pentru fiecare activitate in parte, luand in considerare specificul 

fiecarei activitdti. In conformitate cu Hotaraea Guvernului nr. 399/ 2015 privind regulile de eligibilitate a 

cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social 

European si Fondul de coeziune 2014-2020, una dintre conditiile de eligibilitate a cheltuielilor se refera la angajarea si 

plata cheltuielilor in conditiile legii intre 1 ianuarie 2014 si 31 decembrie 2023, cu respectarea perioadei de 

implementare stabilite prin contractul de finantare. 

In cadrul perioadei de implementare a proiectului nu se include perioada legata de procesarea cererii de rambursare 

finale si efectuarea platii aferente acesteia. 

5. Respectarea principiilor privind dezvoltarea durabila, egalitatea de sanse, de gen si nediscriminarea 

Principiile menționate sunt protejate prin garantarea acestora în cadrul construcției UE și a dreptului european.  

 

Dezvoltarea durabilă este „dezvoltarea care satisface nevoile prezentului, fără a compromite posibilitatea generațiilor 

viitoare de a-și satisface propriile nevoi”1. În acest sens, prin proiectele și investițiile propuse a fi finanțate trebuie să se 

genereze creștere economică și crearea de noi locuri de muncă, cu condiția ca respectiva creștere să nu pericliteze 

posibilităţile de creştere ale generaţiilor viitoare. Dezvoltarea durabilă include trei aspecte – un aspect economic, unul 

social şi unul de mediu.  

 

Strategia de dezvoltare durabilă a UE implică următoarele obiective: 

 Limitarea schimbărilor climatice, a costurilor şi efectelor sale negative pentru societate şi mediu; 

 Asigurarea că sistemul nostru de transport satisface nevoile economice, sociale şi de mediu ale societăţii noastre, 

minimizând impactul nedorit asupra economiei, societăţii şi mediului; 

 Promovarea modelelor de productie şi consum durabile; 

 Îmbunătăţirea managementului şi evitarea supraexploatării resurselor naturale, recunoscând valoarea serviciilor 

ecosistemelor; 

 Promovarea unei bune sănătăţi publice în mod echitabil şi îmbunătăţirea protecţiei împotriva ameninţărilor 

asupra sănătăţii; 

 Crearea unei societăţi a includerii sociale prin luarea în considerare a solidarităţii între şi în cadrul generaţiilor, 

asigurarea securităţii şi creşterea calităţii vieţii cetăţenilor ca o precondiţie pentru păstrarea bunăstării 

individuale; 

 

 

Pornind de la elementele de mai sus, proiectele trebuie să descrie la modul concret și să demonstreze 

modul în care finanțarea investiției respective contribuie la obiectivele politicii de dezvoltare durabilă. 

De asemenea, proiectele respective trebuie să justifice și încadrarea în obiectivele și principiile 

                                                           
1 http://europa.eu/legislation_summaries/environment/sustainable_development/index_ro.htm 
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promovate prin Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă (SNDD) la orizontul anilor 2013–

2020–2030, document publicat pe site-ul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice2 
 

În ceea ce privește nediscriminarea și egalitatea de şanse, respectiv: sexul, orientarea sexuală, handicapul, vârsta, rasa, 

originea etnică, naţionalitatea şi religia sau convingerile implică detalierea modului în care proiectul abordează aceste 

elemente, atât în ceea ce privește politicile solicitanților în domeniul recrutării, în practica achizițiilor în cadrul 

proiectului, precum și în ceea ce privește facilitățile oferite, pentru anumite categorii defavorizate, în cadrul și prin 

proiectul propus a fi finanțat. De asemenea, în cadrul procesului de evaluare, aceste elemente vor fi punctate suplimentar 

în cazul în care proiectele respective justifică măsuri suplimentare față de minimul solicitat în cadrul legislației specifice 

în vigoare. Legislatia europeană privind tratamentul egal al femeilor și bărbaților cuprinde directive privind accesul la 

locurile de muncă, plata egală, protecția maternității, concediul pentru creșterea copilului, securitatea socială și regimurile 

profesionale de securitate socială, sarcina probei în cazuri de discriminare și activitățile independente3. La acestea se 

adaugă prevederile legislației naționale.4 

Pentru egalitatea de gen și nediscriminare se vor avea în vedere principiile: 

 remunerare egală pentru muncă egală;  

 egalitate de șanse și de tratament în materie de încadrare în muncă și de muncă; 

 acțiuni pozitive pentru capacitarea femeilor și/sau a persoanelor cu dizabilități; 

 combaterea tuturor formelor de discriminare.  

 

 

Referitor la egalitatea de şanse, de gen și nediscriminare, proiectele trebuie să descrie și să demonstreze 

modul în care principiile de mai sus sunt promovate prin  investiția respectivă, detaliindu-se, la modul 

concret, care sunt măsurile și instrumentele prin care solicitantul va garanta aplicarea respectivelor 

principii.  

 

De asemenea, printre temele orizontale, în funcţie de specificul proiectelor finanţate se mai numără accesibilitatea, 

protecţia mediului si eficienţa energetică, inclusiv calitatea aerului, durabilitatea, poluatorul plăteşte şi reciclarea 

deșeurilor, protecţia biodiversităţii şi ecosistemului, protecţia împotriva dezastrelor naturale, schimbarea demografică, 

societatea informaţională şi tehnologiile inovative. Toate aceste elemente sunt operaţionalizate în cadrul Anexei 10.7 la 

prezentul ghid şi vor fi detalitate în cadrul ghidurilor specifice apelurilor de proiecte. 

 

                                                           
2 http://www.mmediu.ro/beta/domenii/dezvoltare-durabila/strategia-nationala-a-romaniei-2013-2020-2030/ 
3 Legislație europeană: 

 Directiva Consiliului 2000 / 43 / CE 
Directiva Consiliului 2000 / 43 / CE, 29 iunie 2000, cu privire la implementarea principiului tratamentului egal între persoane 
indiferent de originea rasială sau etnică 

 DIRECTIVA CONSILIULUI 2000/78/CE 
DIRECTIVA CONSILIULUI 2000/78/CE din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea tratamentului egal 
privind ocuparea forţei de muncă şi condiţiile de muncă 

 Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 iulie 2006 privind punerea în aplicare a principiului 
egalităţii de şanse şi al egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în materie de încadrare în muncă şi de muncă (reformă). 

 Directiva 2004/113/CE a Consiliului din 13 decembrie 2004 de aplicare a principiului egalităţii de tratament între femei şi 
bărbaţi privind accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii. 

 Directiva 96/34/CE a Consiliului din 3 iunie 1996 privind acordul-cadru referitor la concediul pentru creşterea copilului, 
încheiat de UNICE, CEEP şi CES. 

 Directiva 92/85/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătăţirii 
securităţii şi a sănătăţii la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut de curând sau care alăptează. 

 Directiva 79/7/EEC din 19 decembrie 1978 privind aplicarea treptată a principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi 
femei în domeniul securităţii sociale. 

 Directiva 75/117/EEC din 10 februarie 1975 privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la aplicarea 
principiului egalităţii de remunerare între lucrătorii de sex masculin şi cei de sex feminin. 

4 Legislație națională 
 LEGEA nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, publicată în Monitorul Oficial nr.301/ 8 mai 2002 
 ORDONANŢA DE GUVERN nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, publicată în 

Monitorul Oficial nr. 431/ 2000. 
 

http://www.cncd.org.ro/legislatie/Legislatie-internationala/Directiva-Consiliului-2000-43-CE-6/
http://www.cncd.org.ro/legislatie/Legislatie-internationala/DIRECTIVA-CONSILIULUI-2000-78-CE-7/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:72006L0054:RO:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:72004L0113:RO:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:71996L0034:RO:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:71992L0085:RO:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:71979L0007:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:71975L0117:RO:NOT


 
 

 
 

 
 

 
 

75 
 

 

Respectarea obligaţiilor legale în vigoare în domeniul temelor orizonale constituie criteriu de 

eligibilitate. Promovarea unor elemente ce depăşesc minimul legal solicitat va fi punctat în cadrul etapei 

de evaluare tehnică şi financiară. 

6. Este asigurata contributia eligibila minima a solicitantului si a partenerilor, dupa caz, pentru categoriile 

1-2 de solicitanti. 

Contributia eligibila minima a solicitantului si partenerilor, dupa caz, din totalul costurilor eligibile, este 

prezentata in tabelul de mai jos: 

Axa prioritara Tipuri de regiuni Cofinantare UE  

% 

Cofinantare nationala 

Cofinantarea proprie 

(beneficiar)% 

Cofinantare  

publica  

(buget de stat)% 

AP 9  

POR 

Regiuni mai putin 

dezvoltate 

95 2 3 

 

7. Proiectul propus spre finantare nu trebuie se fie incheiat in mod fizic sau implementat integral inainte de 

depunerea fisei de proiect (FP) in cadrul POR 2014-2020, indiferent daca toate platile aferente au fost 

realizate sau nu de beneficiar (art. 65 din Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 

1303/2013). 

Nu sunt eligibile investitiile care au fost finalizate din punct de vedere fizic (ex. a fost efectuata receptia la 

terminarea lucrarilor) pana la momentul depunerii fisei de proiecte (FP). 

Sunt eligibile proiecte pentru care contractele de lucrari au fost incheiate dupa data de 01.01.2014, in 

conditiile enuntate la prezentul punct. 

Receptia la terminarea lucrarilor poate fi facuta si in perioada cuprinsa intre data depunerii fisei de proiecte (FP) 

si data semnarii contractului de finantare, in conditiile respectarii prevederilor Regulamentului Parlamentului 

European si al Consiliului nr. 1303/2013, mai sus-mentionate, si in masura in care amanarea receptiei s-a facut 

cu respectarea prevederilor contractului de lucrari si a legislatiei specifice in domeniul receptiei lucrarilor de 

constructii (Regulamentul din 14 iunie1994 de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, 

aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 273/1994, cu modificarile si completarile ulterioare). 

Se va evita situatia in care desi receptia la terminarea lucrarilor nu a fost realizate, investitia a fost incheiata in 

mod fizic sau implementata integral. 

Receptia la terminarea lucrarilor nu trebuie amanata in afara termenului contractual si/sau legal in scopul 

incadrarii in conditiile de eligibilitate prevazute de Ghidul specific, fapt care poate conduce la incalcarea 

prevederilor reglementate prin Regulamentul nr. 1303/2013, a legislatiei nationale in domeniul lucrarilor de 

constructie, precum si a principiului tratamentului egal si nediscriminatoriu in raport cu solicitantii de finantare. 

8. Fisa de Proiect (FP) propusa nu a mai beneficiat de finantare publica in ultimii 5 ani pentru acelasi tip 

de activitati (constructie/ extindere/ modernizare/ reabilitare/dotare) realizate asupra aceleiasI 

infrastructuri/ aceluiasi segment de infrastructura si nu beneficiaza in prezent de fonduri publice din 

alte surse de finantare, altele decat cele ale solicitantului. 
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Momentul de la care se calculeaza perioada de 5 ani este momentul la care s-a fmalizat implementarea 

contractului de lucrari anterior (data receptiei finale, dupa  expirarea perioadei de garantie). 

   Se va asigura de catre solicitant evitarea dublei finantari a lucrarilor de interventie/activitatilor 

   care au beneficiat de finantare publica in ultimii 5 ani/care beneficiaza in prezent de fonduri 

publice din alte surse de finantare, altele decat cele ale solicitantului si a lucrarilor de interventie/ activitatilor aferente 

operatiunii, propuse prin proiect. 

Asadar, solicitantul se va asigura, daca este cazul, ca s-a realizat receptia finala in cazul acelorasI lucrari de 

interventie/activitati realizate asupra aceleiasI infrastructuri/aceluiasi segment de infrastructura ca cele propuse prin 

proiect, inainte de inceperea perioadei celor 5 ani. 

De asemenea, proiectul propus nu beneficiaza in prezent de fonduri publice din alte surse de finantare.Criteriul nu se 

aplica pentru lucrarile de intretinere si reparatii curente. 

 

❑ Pentru proiectele cu lucrari incepute in aceasta situatie, in ultimii 5 ani inainte de data emiterii ordinului de 

incepere a contractului de lucrari (emis obligatoriu dupa data de 1 ianuarie 2014), proiectul propus nu a mai beneficiat de 

finantare publicd in ultimii 5 ani inainte de data depunerii fisei de proiect, pentru acelasi tip de activitati (constructie/ 

extindere/ modernizare/ reabilitare) realizate asupra aceleia§i infrastructuri/acelui* segment de infrastructure, si nu s-

a aflat in perioada de garantie pentru lucrarile de interventie/activitatile enumerate anterior. 

Dupa data emiterii ordinului de incepere a lucrkilor, lucrarile de interventie/activitatile nu au beneficiat de fonduri 

publice din alte surse de fmantare, exceptand pe cele aferente contractului de lucrari ce face obiectul proiectului. 

Criteriul nu se aplica pentru lucrarile de intretinere si reparatii curente. 

9. Proiectul si activitatile sale se incadreaza in obiectivele prioritatii de investitii 9.1 si in cadrul actiunilor 

specifice sprijinite. 

Plecand de la Obiectivul specific 9.1 - Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala, 

prin masuri integrate, interventiile PI 9.1 se incadreaza in urmatoarele categorii: 

a. Investitille In cladiri, unde cladirea propusa pentru constructie/ 

reabilitare/modernizare/dotare, obiect al proiectului, trebuie sa fie de tipul: 

a. cladire de locuinte sociale 

b. centre comunitare integrate (CCI) care sunt infiintate si/sau functioneaza conform legislatiei 

in vigoare in domeniu. 

c. cladiri pentru a gazdui diferite activitati sociale, comunitare, culturale, agrement si sport (de 

ex: clAdiri cu destinatie de: centre multifunctionale/centre de recreere si dezvoltare personala, centru 

de tineret si voluntariat, centre de zi, centre cu activitati de agrement, centru cultural). 

Activitatile indicative vor fi : 

 Constructie/reabilitare/modernizare/dotare cladiri; 

 Crearea/ modernizarea facilitatilor de acces pentru persoane cu dizabilitati; 

 Dotarea cu echipamente adaptate nevoilor beneficiarilor de servicii oferite de cladiri 

destinate utilizarii publice pentru activitati educative, culturale $i recreative, inclusiv 

echipamente pentru persoane cu dizabilitati si echipamente IT cu licenta; 
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 Lucrari de modernizare si dotare a clddirilor cu sistem supraveghere video, alarma $i pazd; 

 Reabilitarea/extinderea/finalizarea unor cladiri actualmente deteriorate si/sau neutilizate si 

pregatirea acestora pentru noi activitati educative, culturale si recreative, socio-culturale, noi 

servicii sociale din cadrul centrelor de zi. 

 

In cazul cererilor de finantare aferente proiectelor care includ si achizitionarea si instalarea de sisteme de supraveghere 

video etc., solicitantul va face dovada ca detine titlul de proprietate sau dreptul de administrare asupra 

imobilului/imobilelor (teren, cladire, structure, infrastructuraetc) supravegheate, precum si a dreptului de 

instalare a echipamentelor in cazul in care acesteasunt instalate pe imobile apartinand unor terii. 

b. Investitii in crearea/reabilitarea/modernizarea spatiilor publice urbane, respectiv strazi nemodernizate, 

inclusiv reabilitarea/modernizarea utilitatilor publice , zone verzi neamenajate, terenuri abandonate, 

zone pietonale si comerciale etc. 

Activitati indicative: 

 Extindere, amenajare, reamenajare dotare parcuri, scuaruri si alte spatii publice verzi; 

 Reamenaj area spatiilor urbane in zonele de locuit; 

 Amenajarea spatiului ca spatiu verde $i refacerea esteticii peisajului mai ales in cartierele/zonele cu 

o lipsa acute de spatii verzi; 

- Inverzirea suprafetelor betonate (strazi, alei) 

 Amenajare si dotare de spatii si locuri urbane de odihn'a, relaxare si recreere -terenuri de sport, 

teren pentru fitness, locuri de joaca pentru copii, etc; -  

 Lucrari de dotare si montare cu sisteme/echipamente de supraveghere video sau cabine de paza. 

 Lucrari edilitare — extinderi, bransamente, racorduri (apa, gaze, canal, electrica, termoficare), inclusiv 

lucrari de refacere a pavajelor, devieri si modificari ale retelelor de utilitati deja existente 

 Lucrarile de constructie/reabilitare/modemizare a urmatoarelor utilitati publice: 

 alimentare cu apa; 

 canalizarea si epurarea apelor uzate; 

 colectarea, canalizarea si evacuarea apelor pluviale; 

 termoficare; 

 salubrizare, gestionarea de$eurilor; 

 iluminatul public.  

Se vor respecta urmatoarele conditii: 

Prin zona verde/spatiu verde se intelege suprafata de teren neocupata de constructii, destinata plantarii si cresterii 

vegetatiei ierboase si lemnoase, care are ca stop asigurarea imbunatatirea factorilor de mediu si a 

conditiilor de viata in mediul urban, contribuind la infrumusetarea aspectului urbanistic al localitatii. 

In cadrul prioritatii de investitii 9.1 se vor realiza urmatoarele tipuri de spatii verzi publice cu acces nelimitat: 

parcuri, gradini, scuaruri. 

Termenii respectivi au urmatoarele semnificatii in prezentul ghid: 
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 Parc — spatiu verde, format dintr-un cadru vegetal specific si din zone construite, cuprinzand 

dotdri si echipari destinate activitatilor sportive sau recreative pentru populatie; 

 Scuar — spatiu verde, amplasat in cadrul ansamblurilor de locuit, in jurul unor dotari  

publice, a amenajdrilor sportive, de agrement pentru copii si tineret sau in alte locatii; 

 Gradina — teren cultivat cu flori, copaci si arbusti ornamentali care este folosit pentru agrement si 

recreere, find deschis publicului. 

Investitiile referitoare la utilitatile mentionate mai sus vor fi legate de infrastructura spatiilor publice urbane, a 

locuintelor sociale din zona urbana marginalizata si/sau a cladirilor publice eligibile din zona urbana marginalizata 

aferenta proiectului. 

Nota: Sistemele de utilitati publice sunt parte componenta a infrastructurii tehnico-edilitare a unitatilor administrativ-
teritoriale, sunt bunuri de interes si folosinta publica si apartin, prin natura for sau potrivit legii, domeniului public 
on privat al unitatilor administrativ-teritoriale, fiind supuse regimului juridic al proprietatii publice sau private a 
acestora, dupa caz. 
Daca amplasarea si realizarea componentelor sistemelor de utilitati publice, respectiv dezvoltarea celor 
existente, impun ocuparea definitiva a unor terenuri sau dezafectarea unor cladiri, altele decat cele apartinand 
domeniului public on privat al unitatilor administrativteritoriale, acestea vor fi trecute in proprietatea publica a 
unitatilor administrativ-teritoriale prin procedurile prevazute de lege. 
Pentru asigurarea protectiei si functionarii normale a sistemelor de utilitati publice, precum si pentru evitarea punerii 
in pericol a persoanelor, bunurilor si mediului, se instituie zone de protectie si de siguranta a acestora, in conformitate 
cu normele tehnice elaborate de autoritatile competente. 
Lucrarile de infiintare, dezvoltare, reabilitare si retehnologizare a sistemelor de utilitati publice, precum si lucrarile de 
revizii, reparatii si remediere a avariilor sunt lucrari de utilitate publica.  

c. Investitii in crearea/reabilitarea/modernizarea strizilor nemodernizate de importanta secundara, inclusiv 

trotuare, piste pentru biciclisti, alei pietonale, cai de acces, care pot viza urmatoarele activitati indicative: 

 Eliberarea si amenajarea terenului; 

 Devierea retelelor de apa, electricitate, gaze si canal, telefonie; 

 Amenajari pentru protectia mediului 

 Modernizarea i extinderea retelelor de utilitati existente in corpul  

drumului (apa, canalizare, electricitate, gaze, telefonie, iluminat public); 

 Dotare cu mobilier urban si echipamente de supraveghere video 

Strazile de importanta secundara trebuie sa fie incluse in Planul Urbanistic Zonal al localitatii urbane unde se 

realizeaza investitia si aprobat de autoritatea publica locala conform Legii nr.350/2001 privind amenajarea 

teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Proiectarea, sistematizarea si crearea strazilor nemodernizate se fac in corelare cu planul urbanistic general al 

localitatii, pe baza studiului de dezvoltare si organizare a traficului, intocmit pentru o perioada de perspectiva de 

minimum 15 ani, cu respectarea normelor tehnice in vigoare. 

In acceptiunea prezentului ghid, strazile de importanta secundara eligibile se refera la: 

 strazi de categoria a III-a - colectoare, care preiau fluxurile de trafic din zonele functionale si le 

dirijeaza spre strazile de legatura sau magistrale; 
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 strazi de categoria a IV-a - de folosinta locala, care asigura accesul la locuinte pentru servicii 

curente sau ocazionale, in zonele cu trafic foarte redus. 

NOTA: Beneficiarul, ca membru GAL/entitate/persoana juridica va asigura accesul gratuit al populaliei la 

cladirile destinate utilizarii publice/spatiile urbane amenajate/facilitate destinate utilizarii publice pentru 

activitatli sportive si recreationale, care fac obiectul proiectului pe toata perioada de durabilitate a contractului. 

10. Calitatea proiectului pentru categoriile 1-2 de solicitanti. 

Pentru finantarea fiselor de proiecte de investitii in infrastructura in cadrul POR 2014-2020 se va depune 

documentatia tehnico-economics (DALI/SF) sau PT. 

In situatia in care proiectul tehnic a fost finalizat si receptionat se va anexa la documentatie Proiectul tehnic, 

insotit de devizul general intocmit conform HG28/2008/ legislatia in vigoare (HG 907/2017). 

11. Capacitatea operationala si financiara a proiectului pentru categoriile 1-2 de solicitanti. a. Capacitate 

operationala 

 Solicitantul are o procedure clara pentru monitorizarea implementarii proiectului, exista o clara 

repartizare a sarcinilor in acest sens, proceduri si un calendar al activitatilor de monitorizare. In cadrul 

entitatii exista proceduri de verificare/ supervizare a activitatii echipei de proiect. 

 Solicitantul de finantare dispune/va dispune de personal ce va lucra in infrastructura finantata 

 Solicitantul identifica toate aspectele aferente sustenabilitatii proiectului referitoare la 

sustenabilitatea institutionala (structura functionala destinata managementului), operationala 

(planul de mentenanta cu lucrarile specifice)  

b. Capacitate financiara 

Solicitantul dovedeste capacitatea de a asigura mentinerea, intretinerea, functionarea si exploatarea investitiei 

dupa incheierea proiectului si incetarea finantarii nerambursabile, pe toata durata de durabilitate a contractului de 

finantare. 

NOTA: Se va analiza Declaratia de angajament si Hotararea de aprobare a proiectului. 

12.Fundamentarea rezonabilitatii costurilor pentru categoriile 1-2 de solicitanti. 

(data este cazul) Incadrarea in standarde de cost: Preturile unitare de referinta ale lucrarilor de interventie/ echipamentelor 

prevazute propuse prin proiect se incadreaza in standardele de cost aferente, aplicabile acestei operatiuni, conform 

legislatiei in vigoare. 

Pentru lucrarile pentru care nu exista standard de cost se vor prezenta documente justificative care au stat la baza 

stabilirii costului aferent (minim trei oferte de pret, liste de cantitati si preturi unitare provenite din surse verificabile si 

obiective etc.). 

Pentru echipamentele care urmeaza a fi achizitionate se vor prezenta distinct 3 oferte de pret, in care sa se precizeze 

clar daca aceste echipamente sunt/nu sunt achizitionate cu montaj, si, dupa caz, daca este/nu este inclusa si intretinerea 

acestor echipamente in exploatare. 

Costurile sunt realiste (corect estimate), suficiente necesare pentru implementarea proiectului. 
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Totodata, se va atasa la documentatia tehnico-economica o Nota asumata de proiectant din care sa reiasa incadrarea 

in standardele de cost (a se vedea Modelul orientativ — Nota privind incadrarea in standardele de cost anexat la 

prezentul Ghid) si, daca e cazul, documentele justificative. 

Responsabilitatea costurilor este a proiectantului, acesta putand mentiona/anexa documentele care au stat la baza 

fixarii preturilor unitare din listele de cantitati/echipamente. 

In documentatia tehnica se va preciza explicit necesitatea/obligativitatea utilizarii de produse de constructii pentru care 

exista documente de atestare a conformitatii — certificat de conformitate/declaratie de performanta, in concordanta 

cu cerintele si nivelurile minimale de performanta prevazute de actele normative referintele tehnice in vigoare, 

aplicabile, astfel cum au fost ele impuse prin memoriile tehnice si caietele de sarcini. 

13.Bugetul proiectului 

Bugetul este complet si corelat cu activitatile prevazute, resursele locate/estimate. 

o Cheltuielile au fost corect incadrate in categoria celor eligibile sau neeligibile, iar pragurile pentru 

anumite cheltuieli au fost respectate conform Ghidului specific. 

o Bugetul este corelat cu devizul general al fiei de proiect. 

Odata Indeplinite criteriile mai sus mentionate, se va verifica corelarea bugetului fi sei de proiect cu calendarul 

achizitiilor publice, cu calendarul de realizare, cu devizul centralizator, precum si corelarea devizului centralizator cu 

devizele generale ale fiecarui obiectiv in parte. 

Fundamentarea corecta a bugetului proiectului - bugetul proiectului trebuie sa fie corelat cu obiectivele 

proiectului, precum si activitatile acestuia. 

NOTA: Documentatia tehnico-economica, nota asumata de proiectant din care sa reiasa incadrarea in standardele 

de cost, fundamentarea costurilor, devizul general si bugetul vor fi verificate de un expert tehnic si un expert financiar. 

3.3 Eligibilitatea cheltuielilor 

Baza legala pentru stabilirea eligibilitatii cheltuielilor: 

 Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de 

stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014 - 2020 

 Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 

2013 de stabilire a unor dispozitii comune privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social 

european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala si Fondul european pentru 

pescuit si afaceri maritime, precum si de stabilire a unor dispozitii generale privind Fondul european de 

dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune si Fondul european pentru pescuit si afaceri 

maritime si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, 

 Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 

decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regionala si dispozitiile specifice aplicabile 

obiectivului referitor la investitiile pentru crestere economics si locuri de munca si de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 1080/2006, 

 Hotararea Guvernului nr. 399/ 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul 

operatiunilor finantate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european si Fondul de 

coeziune 2014-2020 

Conditii cumulative de eligibilitate a cheltuielilor: 

a. sa fie angajata de catre beneficiar si platita de acesta in conditiile legii intre 1 ianuarie 2014 si 31 

decembrie 2023, cu respectarea perioadei de implementare stabilite prin contractul de finantare; 
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b. sa fie insotita de facturi emise in conformitate cu prevederile legislatiei nationale sau a statului 

in care acestea au lost emise on de alte documente contabile pe baza carora se inregistreaza obligatia 

de plata si de documente justificative privind efectuarea realitatea cheltuielii efectuate, pe

 baza carora cheltuielile s a  p o a t a  f i  verificate/controlate/auditate; 

c. sa fie in conformitate cu prevederile programului;  

d. sa fie in conformitate cu contractul de finantare, incheiat intre autoritatea de management sau 

organismul intermediar si beneficiar; 

e. sa fie rezonabila si necesara realizarii operatiunii3; 

f. sa respecte prevederile legislatiei Uniunii Europene si nationale aplicabile; 

g.   sa fie inregistrata in contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 67 din 

Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013. 

h.  sa nu fie contrara prevederilor dreptului aplicabil al Uniunii Europene sau legislatiei nationale 

care vizeaza aplicarea dreptului relevant al Uniunii, in privinta eligibilitatii, regularitatii, gestiunii sau 

controlului operatiunilor Si cheltuielilor. 

 

Nota Mecanismul de plata rambursare a cheltuielilor in cadrul contractelor de finantare se realizeaza in conformitate 

cu prevederile OUG nr.40/23.09.2015, privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de 

programare 2014 — 2020, precum si normele de aplicare aprobate prin HG nr. 93/2016 

 
Categorie Subcategorie Cheltuieli incluse/eligibile 

9 — cheltuieli 21 — cheltuieli 

salariale 

Sunt eligibile cheltuielile cu salariile rnembrilor echipei de proiect, 

aferente cu echipa de inclusiv contributiile angajatului §i angajatorului, proportional cu 

managementului management de 

proiect 
timpul efectiv alocat activitatilor din proiect de la data semnarii 

de proiect  contractului de finantare, cu respectarea prevederilor legale in 

 22 - cheltuieli 

salariale  

directe aferente 

vigoare. 

 management de 

proiect 
Data de la care sunt considerate eligibile cheltuielile este data  

semnarii de catre ultima parte a contractului de finantare,  

prin POR, corespunzator proiectului pentru care s-a constituit UIP 

   

  
Pentru persoanele care fac parte din echipa de 

management/implementare a proiectului angajate in baza unui raport juridic 

de munca/contract individual de munca, sunt eligibile inclusiv cheltuielile cu 

concediul de odihnd corespunzator timpului efectiv lucrat pentru proiect, cu 

respectarea prevederilor 

  Codului Muncii si a legislatiei nationale aplicabile si zilele pentru care 

indemnizatia pentru incapacitate temporary de mulled a salariatilor este 

suportaty de angajator. 

  Numarul de persoane care pot fi nominalizate in echipa de proiect,  

este conditionat de valoarea proiectului, astfel: 
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  a) 4 persoane pentru un proiect in valoare de pana la 1.000.000 euro; 
b) 5 persoane pentru un proiect cu o valoare intre1.000.000 – 5.000.000 euro; 

  c) 7  persoane pentru un proiect cu o valoare de peste 5.000.000  

euro; 

  Documentele justificative aferente cheltuielilor cu salariile: 

   Dispozitii/decizii/ordine de numire in echipa de  
management/implementare a proiectului 

   Contracte de munca si ultimul act aditional la contractul de munca, daca 

este cazul si extras din REVISAL cu inregistrarea acestora 

  

 Actele administrative de decizie interna privind numirea in 
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  functia publica, data este cazul 

 Fisele postului 

 Time-sheet-uri/pontaje pentru cei care nu au procent de 100% pe proiect 

 State de plata si centralizatoare ale acestora 

 Ordine de plata si extrase de cont 

 Registrul de casa, in cazul in care salariul se ridica de la casierie 
1 dupa aprobarea Omnibus (modificarea pachetului de regulamente aplicabile 

perioadei 2014-2020) pentru proiectele care au o valoare <5 mil. 6 se va putea 

aplica o rata forfetara de 15% din costurile directe 

12 - cheltuieli 
pentru obtinerea 

s i  a me n a j a r e a  

terenului 

38 - cheltuieli pentru 

amenajarea terenului 
Se includ cheltuielile efectuate pentru pregatirea amplasamentului si care 

constau in demolari, demontari, dezafectari, defrisari, colectare, sortare si 

transport la depozitele autorizate a deseurilor, sistematizari pe verticalA, 

accesuri/drumuri/alei/parcari/drenuri/ rigole/canale de scurgere, ziduri de sprijin, 

drenaje, epuizmente (exclusiv cele aferente realizArii lucrArilor pentru investitia 

de baza), descarcari de sarcind arheologicA sau, dupa caz, protejare in timpul 

executiei obiectivului de investitii (in cazul executarii unor lucrAri pe 

amplasamente ce fac parte din Lista monumentelor istorice sau din Repertoriul 

arheologic national), lucrari pentru pregatirea amplasamentului, 

relocarea/protectia utilitatilor (devieri retele de utilitati din amplasament. 

39 - cheltuieli cu 

amenajari pentru 

protectia mediului Si 

aducerea la starea  

initials 

Se includ cheltuielile efectuate pentru lucrari si actiuni de protectia mediului, 

inclusiv pentru refacerea cadrului natural dupd terminarea lucrarilor, 

precum plantare de copaci, reamenajare spatii verzi, lucrAri/actiuni pentru 

protectia mediului. 

13 - cheltuieli 
pentru asigurarea 

utilitatilor 

necesare 

obiectivului 

40 - cheltuieli pentru 

asigurarea utilitatilor 

necesare obiectivului 

Se includ cheltuielile aferente lucrarilor pentru asigurarea cu utiliatile 

necesare functionarii obiectivului de investitie, care se executA pe 

amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca apartinand obiectivului de 

investitie, precum si cheltuielile aferente racordarii la retelele de utilitati, precum: 

alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, 

energic electricA, telecomunicatii, drumuri de acces, iluminat public, 

salubrizare,alte utilitati. 

14 - cheltuieli 

pentru proiectare 

§ i  a s i s t e n t a  

tehnica 

Cheltuieli pentru 

Proiectare si 
asistenta tehnica 
sunt eligibile 

42 - studii de teren Se cuprind cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, 

hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice si de stabilitate ale 

terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investitie, studii de specialitate 

necesare in functie de specificul investitiei. 

43 - cheltuieli pentru 

o b t i n e r e  

a v i z e , acorduri, 

autorizatii 

Se includ cheltuielile pentru:  

-obtinerea/prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism, precum si toate 

taxele pentru avizele cerute prin certificatul de  

urbanism,taxa pentru obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de 

construire/desfiintare, conform prevederilor legale in vigoare; 
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cumulat, in limita a

 10% din  

valoarea 

cheltuielilor 
eligibile finantate 

in cadrul capitlolul 

4 „Cheltuieli 

pentru investitia 
de baza." 

 -obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si bransamente la retele publice 

de apa, canalizare, gaze, termoficare, energie electrica, telefonie, iluminat public; 

-intocmirea documentatiei, obtinerea numarului cadastral provizoriu si 

inregistrarea terenului in cartea funciara; 

-obtinerea acordului de mediu; 

-obtinerea avizului de protective civila/ PSI; 

-alte avize, acorduri si autorizatii. 

44 - proiectare si 
inginerie 

Se includ cheltuielile efectuate pentru: elaborarea documentatiilor 

tehnice - expertiza tehnica, etc - s i documentatie de avizare a 

lucrarilor de interventii, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, 

detalii de executie, verificarea tehnica a proiectului; elaborarea documentatiilor 

necesare obtinerii acordurilor, avizelor si autorizatiilor, acordurilor impuse 

prin certificatul de urbanism, documentatii urbanistice, studii de impact, 

studii/expertize de amplasament, studii de trafic, studii de specialitate necesare 

in functie de specificul investitiei. 

45 - cheltuieli pentru 

consultanta 

Se includ cheltuielile efectuate, dupd caz, pentru: 

a) plata serviciilor de consultanta la elaborarea cererii de finantare 

si a tuturor studiilor necesare intocmirii acesteia, cu exceptia studiilor de 

teren; 

b) plata serviciilor de consultanta in domeniul managementului 

proiectului; 

c) serviciile de consultant/asistenta juridical in scopul elaborarii 

documentatiei de atribuire si/sau aplicarii procedurilor de atribuire a 

contractelor de achizitie publica, daca este cazul. 

46 - cheltuieli pentru 

asistenta tehnica 
Se includ cheltuielile efectuate, dupa caz, pentru: 

a) asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a 

lucrarilor (in cazul in care aceasta nu intra in tarifarea proiectului); 

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de 

control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in 

Constructii; 

b) plata dirigintilor de santier, desemntati de autoritatea contractanta, 

autorizati conform prevederilor legale pentru verificarea executiei 

lucrarilor de constructii si instalatii. 
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15 - cheltuieli 
pentru investitia  

de baza 

53 - cheltuieli pentru 
constructii si instalatii 

Cuprind cheltuielile pentru executia de lucriri aferente investitiei de 

baza, inclusiv echipamente cu montaj 

 Cheltuieli cu amenajarea spatiilor publice urbane- zone verzi neamenajate, 

terenuri abandonate, zone pietonale si comerciale, pasarele (defrisarea 

vegetatiei existente; 

modelarea terenului; montarea elementelor constructive de tipul alei, 

foisoare, pergole, grilaje etc.; plantarea/gazonarea suprafetelor, inclusiv 

plantare arbori) 

 Cheltuieli cu constructie/reabilitare/modernizare si dotare piete 

publice, scuaruri, parculete 

 Cheltuieli cu crearea de facilitati pentru activitati sportive si de 

recreere pe terenurile amenajate (ex. Zone speciale pentru sport, locuri de 

joaca pentru copii, terenuri de sport etc.) 

 Cheltuieli cu constructie/reabilitare/modernizare cladiri destinate 

activitatilor sociale, comunitare, culturale, de agrement si sport 

 Cheltuieli cu  constructia/reabilitarea/modernizarea de utilitati 

publice 

 Cheltuielile cu  constructie/reabilitare/modernizare locuinte 

sociale, unitati de invatamant preuniversitar 

 Constructia/reabilitarea/modernizarea strazilor de importanta 

secundara din cadrul zonelor sau a cladirilor aferente supuse interventiilor, 

inclusiv inlocuirea si/sau racordarea la utilitati publice 

 Cheltuieli cu realizarea de trotuare, piste pentru biciclisti, parcari 

pentru biciclete, alei pietonale, cai de acces aferente strazilor urbane de 

importanta secundara din cadrul zonelor sau a cladirilor aferente supuse 

interventiilor 

 Cheltuieli cu crearea/modernizarea facilitatilor de acces pentru 

persoane cu dizabilitati 

 Cheltuieli pentru masuri/facilitati de imbunatatire a calitatii 

mediului inconjurator 
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 Dotare mobilier urban (bAnci, co$uri de gunoi, 
indicatoare etc.) 
 Dotarea clAdirior —obiect al proiectului cu mobilier 
si echipamente specifice, dotari P.S.I, dotari privind protectia 
muncii etc. 
 Dotari spatii publice urbane; 
 Cheltuieli pentru achizitionarea instalarea de sisteme 
$i echipamente pentru persoane cu dizabilitati 
 Dotarea cu echipamente, echipamente IT adaptate 
nevoilor beneficiarilor de servicii oferite in cladirea- obiect 
al proiectului, mai ales echipamente si mobilier pentru 
persoane cu dizabilitati. 

 Dotarea si instalarea de sisteme de securitate si siguranta 

(sisteme de supraveghere video, sisteme de alarma, etc) 

 Dotare cu cabin de paza a cladirilor- object al proiectului- 

si 
zonelor amenaj ate ca parcuiete, terenuri de sport, parcuri, etc 
 
 Se cuprind cheltuielile pentru achizitionarea utilajelor 

echipamentelor tehnologice, precum $i a celor incluse in 
instalatiile functionale, inclusiv cheltuielile aferente montajului 
utilajelor tehnologice $i al utilajelor incluse in instalatiile 
function nale, inclusiv retelele aferente necesare functionarii 
acestora. 

 
Se includ cheltuielile pentru achizitionarea utilajelor $i 
echipamentelor care nu necesita montaj, precum $i a 
echipamentelor $i a echipamentelor de transport tehnologic. 
Se cuprind cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform 
legii, intra in categoria mijloace fixe si/sau obiecte de inventar, 
sunt necesare implementarii proiectului respecta prevederile 
contractului de finantare. 
Pentru Intreprinderile de economie socials de insertie sunt eligibile  
cheltuielile efectuate numai pentru achizitionarea de echipamente 

 
 

54  –  che l tu i e l i  cu  

do ta r i l e  (u t i l a j e ,  

e ch ipamen te  cu  s i  

f a r a  mon ta j ,  

do ta r i )  
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  tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, mobilier, echipamente 

informatice, birotica, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se 

regasesc in Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (masini, 

utilaje si instalatii de lucre)", Subgrupa 2.2. „Aparate $i instalatii 

de masurare, control si reglare", Clasa 2.3.6. "Utilaje si instalatii 

de transportat si ridicat", sau Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, 

sisteme de protectie a valorilor umane si materiale si alte active 

corporale" din Hotararea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru 

aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de 

functionare a mijloacelor fixe, cu modifickile si completkile 

ulterioare si care se Incadreaza in limita valorica aferenta 

mijloacelor fixe, stability prin reglementarile legale in vigoare la 

data depunerii cererii de finantare. 

55 - cheltuieli cu active 

necorporale 

Se cuprind cheltuielile cu achizitionarea activelor necorporale 

aferente echipamentelor achizitionate prin project. 

16 - cheltuieli Cu 

organizarea de 

santier 

57 - cheltuieli pentru 

lucrari de construcpi 

si instalatii aferente 

organizarii de §antier 

Cheltuieli pentru lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii 

de santier: 

- -Cheltuieli aferente realizairi unor constructii provizorii sau 

amenajari in constructii existente, precum si cheltuieli de 

desfiintare a organizarii de santier: 

- vestiare/baraci/spatii de lucru pentru personalul din santier, 

- platforme tehnologice/dezafectarea platformelor tehnologice, 

- grupuri sanitare, 

- rampe de spalare auto, 

- depozite pentru materiale, 

- fundatii pentru macarale, 

- retele electrice de iluminat si forty, 

- car de acces, 

- bransamente/racorduri la utilitati, 

- imprejmuiri, 

- panouri de prezentare, 

- pichete de incendiu, 

- cheltuieli pentru desfiintarea organizarii de santier, inclusiv 

cheltuielile necesare readucerii terenurilor ocupate la starea for 

initials, la terminarea executiei lucriirilor de investitii, cu exceptia 

cheltuielilor aferente pct. 1.2. "Amenajari pentru protectia mediului 

si aducerea la starea initialr,cheltuielile aferente constructiilor 

provizorii pentru protectia civila. 
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 58 - cheltuieli conexe 

organizarii de santier 
Se cuprind cheltuielile pentru: 

- obtinerea autorizatiei de construire/ desfiintare aferente 

lucrarilor de organizare de santier; 
- taxe de amplasament; 
- inchirieri semne de circulatie, 

- intreruperea temporara a retelelor de transport sau distributie 
de apa, canalizare, agent termic, energie electria, gaze 
naturale, 

- contractele de asistenta cu politia rutiera 
- contractele temporare cu furnizorul de energie electrica, cu 

furnizorul de apa si cu unitatile de salubrizare, 

- taxa depozit ecologic, 

- taxe locale, 

- chirii pentru ocuparea temporary a domeniului public, 

- inchirieri de vestiare/baraci/containere/ grupuri sanitare, 

- cheltuielile necesare readucerii terenurilor ocupate la starea 

lor initiala, la terminarea executiei lucrarilor de 

investitii/interventii, operatiune care constituie obligatia 

executantilor, cu exceptia cheltuielilor aferente pct. 1.2. 

"Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea 

initiala". 

- costul energiei electrice si al apei consumate in incinta 
organizarii de santier pe durata de executie a lucrarilor.  
- paza santierului 
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   17 - cheltuieli 

pentru comisioane, 

cote, taxe 

59 - cheltuieli pentru 

comisioane, cote, taxe 

Se cuprind: cota aferenta Inspectoratului de Stat in Constructii 

pentru controlul calitatii lucrarilor de constructie, cota pentru 

controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru 

autorizarea lucrarilor de constructii, cota aferenta Casei Sociale a 

Constructorilor, taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia 

de construire/desfiintare. 

18 - cheltuieli 
Diverse si 

neprevazute 

60 - cheltuieli diverse si 

neprevazute 

Cheltuielile diverse si neprevazute vor fi folosite in conformitate 

cu legislatia in domeniul achizitiilor publice ce face referire la 

modificarile contractuale aparute in timpul executiei. 

Se considers eligibile data sunt detaliate corespunzator prin 

documente justificative si doar in limita a 10% din valoarea 

eligibila a cheltuielilor eligibile cuprinse in categoriile 12, 13, 15. 

7 - cheltuieli cu auditul 

achizitionat de  

beneficiar 

pentru proiect 

15 cheltuieli cu 
auditul achizitionat de 

b ene f ic i a r  pen t ru 

proiect 

• Cheltuielile de audit financiar extern in limita maxima a 5000 
lei (inclusiv TVA) /raport de audit financiar trimestrial  
(aferent activitatilor ce pot fi auditate in trimestrul respectiv) 

In cazul in care, beneficiarii opteaza pentru incheierea unor 
contracte de audit, rapoartele de audit confirma ca cheltuielile 
cuprinse in cererile de rambursare au lost verificate si sunt: 

- sunt necesare pentru realizarea proiectului, 
- sunt prevazute in contractul incheiat cu beneficiarul 

proiectului 
- sunt in conformitate cu principiile unui management financiar 

sanatos, respectiv utilizarea eficienta a fondurilor, si un raport 
optim cost/beneficiu (rezonabilitatea preturilor conform 
prevederilor OUG 66/2011); 

- sunt efectuate si platite de beneficiar sau partenerii sal; 
- cheltuielile au Post platite pe parcursul perioadei de eligibile 
- sunt inregistrate in contabilitatea beneficiarului/ partenerului 

avand la baza documente justificative, sa fie identificabile si 
verificabile, sa fie dovedite prin documente originale. 
Documentele originale trebuie sa aiba inscris codul proiectului 
si mentiunea «Proiect finantat din POR». Beneficiarul va 
aplica mentiunea «Conform cu originalul» pe copiile  
documentelor suport/justificative ceinsotesc cererea de 
rambursare. 
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  - Pentru operatiunile specifice proiectului este se 
utilizeaza conturi analitice distincte. La constituirea 
analiticului se va utiliza, pe tang simbolurile obligatorii 
conform Normelor privind organizarea contabilitatii 
in functie de tipul beneficiarului, si codul SMIS al 
proiectului 

- cheltuielile decontate sunt in conformitate cu propunerile 
tehnice si financiare ofertate (se verifica preturile unitare si 
cantitatile decontate) 

- beneficiarii vor derula fondurile aferente pre-fmantarii 
proiectelor prin conturi separate deschise special pentru 
proiect. 
- beneficiarii care efectueaza plati in valuta in cadrul proiectului 
solicita la rambursare contravaloarea in lei a acestora la cursul 
Bancii Nationale a Romaniei din data intocmirii documentelor de 
plata in valuta. 

 Atunci cand acelasi beneficiar desfasoara mai multe proiecte in 
acelasi timp sau un proiect primeste finantare sub diferite forme de 
sprijin sau din diferite fonduri, auditorii verifica potentiala dubla 
finantare a unei cheltuieli. 

 

8 - cheltuieli de 
informare, comunicare 
si publicitate 

1 7  -  che l tu i e l i  d e  
informare si 
publicitate pentru 
proiect, care rezulta d i n  
o b l i g a t i i l e  
beneficiarului 

1 8  -  che l tu i e l i  d e  
promovare a 
obiectivului de 
invesfitie/produsului/ 
serviciului finantat 

Cheltuieli cu activitatile obligatorii de informare si publicitate 

aferente proiectului sunt eligibile in conformitate cu prevederile 

contractului de finantare, in limita a 10.000 lei (inclusiv TVA). 

 
Cheltuieli de promovare a obiectivului de investitie/produsului/ 
serviciului finantat. 

 

 

Dotarile trebuie sa fie din categoria obiectelor de inventar si/sau a mijloacelor fixe cu respectarea 

legislatiei in vigoare. 

Taxa pe valoarea adaugati nedeductibila aferenta cheltuielilor eligibile este eligibila. 

Cheltuielile neeligibile 

a. cheltuielile prevazute la art. 13 din fIG. Nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor 

efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin FEDR, FSE, FC 2014-2020 

b. cheltuielile privind costurile operationale, de functionare, de testare si intretinere  

c. cheltuielile privind costuri administrative (costuri de management care nu pot fi asociate productiei on 

vanzarii - e.g. salariile personalului general de administratie; chiriile si reparatii ale imobilizarilor de interes 

general in administratie; energie, combustibil si alte consumuri similare; cheltuieli administrativ-gospodaresti; 

alte cheltuieli generale de administratie) 

d. cheltuieli fmanciare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rata si dobanzi aferente creditelor 

e. contributia in naturA 
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f. amort izarea  

g. cheltuielile cu leasingul prevazute la art. 9 din HG nr. 399/2015 

h. cheltuielile cu achizitionarea autovehiculelor si a mijloacelor de transport, aka cum sunt ele clasificate 

in Subgrupa 2.3. „Mijloace de transport" din HG 2139/2004, cu exceptia clasei 2.3.6 "Utilaje si instalatii 

de transportat si ridicat" 

i. Cheltuielile privind achizitia de dotari / echipamente second-hand 

j. Amenzi, penaliati cheltuieli de judecata, dobanzi  

k. Cheltuieli cu teste si probe tehnologice 

4 COMPLETAREA FISELOR DE PROIECTE 

Dosarul Fisei de Proiect este compus din: 

 Fisa de Proiect — un exemplu al fisei de proiect este anexat la prezentul ghid pentru detalierea 

instructiunilor, recomandarilor si clarificarilor privind modul de completare. 

 Anexele aferente fisei de proiect completate conform „Ghidul Solicitantului — Conditii Specifice de Accesare 

a Fondurilor privind Implementarea SDL Gherla in cadrul apelurilor de proiecte POR — Axa Prioritard 9 - 

lansate de Asociatia Grupul de Actiune Locala Plaiuri Somesene - versiunea Octombrie 2019" si „Procedurii de 

Evaluare si Selectie a proiectelor la Asocialia Grupul de Actiune Locala Plaiuri Somesene". 

Procesul de depunere, evaluare si selectie a fielor de proiecte se va desfasura conform „Procedurii de 

Evaluare si Selectie a proiectelor la Asociatia Grupul de Actiune Locala Plaiuri Somesene" aprobata de catre GAL 

Gherla si avizata de catre CCS Restrans, inclusiv etapa de solutionare a contestatiilor. 

Dosarul Fisei de Proiect se depune de catre solicitant in 2 (doua) exemplare pe suport de hartie — 1 

original si o copie si (3) trei exemplare in copie electronica (prin scanare). 

Formatul electronic va contine: Fisa de proiect (FP) insotita de documentatia justificativa, Analiza de nevoi, 

Metodologii, Proiectul tehnic (daca este cazul), inclusiv partea economica a studiului de fezabilitate/memoriului 

justificativ care vor fi folosite la verificarea bugetului indicativ, a Planului financiar si a viabilitatii proiectului. 

Solicitantul isi depune proiectul la secretariatul GAL Gherla, sub forma Dosarului Fisa de Proiect si a 

documentelor anexa cerute prin „Ghidul Solicitantului — Conditii Specifice de Accesare a Fondurilor privind 

Implementarea SDL Gherla in cadrul apelurilor de proiecte POR — Axa Prioritarei 9 - lansate de Asociatia Grupul 

de Actiune Locala Plaiuri Somesene - versiunea Octombrie 2019", asa cum este precizat in formularul Fisei de 

proiect (FP) sau de un imputernicit, prin procura legalizata (in original) a reprezentantului legal, la GAL Plaiuri 

Somesene 

Proiectul se depune inaintea datei limita care este stipulata in fiecare apel de selectie. Solicitantul se va asigura 

ca dosarul fisei de proiect (FP) este complet la momentul depunerii. 

Dosarele Fiselor de Proiecte (FP) vor fi primite si inregistrate la GAL Plaiuri Somesene de catre 

Secretariatul Tehnic iar Managerul GAL le repartizeaza expertilor evaluatori. 
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Expertii evaluatori ai GAL Plaiuri Somesene efectueaza verificarea conformitatii si eligibilitatii proiectului, 

respectand regula celor „4 ochi" (2 evaluatori). Acestia verifica existenta si forma fisei de proiect, precum si a anexelor. 

Aceasta verificare a conformitatii administrative se realizeaza in maximum 20 de zile astfel: 15 zile lucratoare de la 

verificarea criteriilor de depunere (daca sunt solicitate clarificari legate de documentatia depusa, acestea vor fi trimise 

de care Solicitant, in maximum 5 zile lucratoare de la data solicitarii venite). 

Verificarea conformitatii administrative si a eligibilitatii se desfasoara concomitent, astfel incat Solicitantul va 

fi informat o singura data asupra rezultatului comun al acestor verificari. Notificarea se va face in scris de catre GAL, la 

datele de contact indicate de Solicitant in Fisa de Proiect (FP). Urtnatorul pas al evaluarii coma in verificarea tehnica si 

financiara. Acest tip de verificare se realizeaza in maximum 15 zile lucratoare de la verificarea 

Evaluarea proiectelor se va face conform unei Grile de evaluare tehnico financiara, cuprinsa in Ghidul 

Solicitantului elaborat de GAL (anexata prezentului document), in urma careia se va acorda un punctaj intre 0 — 100 

puncte. 

Ca sa fie acceptat, proiectul trebuie sa obtina minim 50 de puncte   si sa nu primeasca puncte la nici unul 

dintre criteriile sau sub-criteriile din Grila de evaluare tehnico financiara. Si pe parcursul acestui proces, i se pot 

cere clarificari Solicitantului, care are obligatia sä le trimita catre GAL in maximum 5 zile lucratoare de la data 

solicitarii. 

Lista cu toate proiectele evaluate, ierarhizata conform punctajului obtinut, va fi publicata pe website-ul GAL, 

iar solicitantii vor fi informati si in scris asupra rezultatului evaluarii, avand dreptul de a contesta evaluarea conform 

procedurilor comunicate de GAL. 

Procedura de verificare cuprinde urmatoarele etape: 

 Primirea Fisei;  

 Acceptarea sau neacceptarea Fisei de proiect (FP) pentru verificare; 

 Verificarea fiselor de proiecte neconforme; 

 Verificarea fiselor de proiecte conforme; 

 Verificarea conformitatii Fisei de proiect; 

 Lipsa unor documente; 

 Erori de forma; 

 Verificarea "4 ochi"; 

 Finalizarea verificarii conformitatii; 

 Inregistrarea Fiselor de proiecte (FP); 

 Renuntarea la fisa de proiect; 

 Restituirea fisei de proiect; 

 Arhivarea; 

 Verificarea criteriilor de eligibilitate; 

 Verificarea Fiselor de proiect in vederea evitdrii dublei finantari;  

 Solicitarea de informatii suplimentare; 

 Verificarea bugetului indicativ; 

 Verificarea rezonabilitatii preturilor; 

 Evaluarea criteriilor de selectie; 

 Finalizarea eligibilitsii si selectiei;  

 Rapoartele de selectie.  

Decizia de repartizare a Fiselor de proiect (FP) se face prin decizia comitetului director. Perioada de evaluare si 

selectie a Fiselor de proiecte (FP) va fi de 35 de zile calendaristice, la care se adauga perioadele de solutionare a 

contestatiilor, dacd este cazul, de maxim 10 zile/etapa CAE/ETF. Pentru etapa de evaluare CAE vor fi alocate evaluarii 
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administrative si a eligibilitatii fiselor de proiect un termen de 20 zile, la care se adauga termenul de 10 zile aferent 

solutionarii contestatiilor. Pentru etapa ETF vor fi alocate evaluarii tehnico financiare a fiselor de proiecte un termen de 15 

zile, la care se adauga termenul de 10 zile aferent solutionarii contestatiilor. 

Comitetul de Evaluare si Selectie, prin expertii evaluatori desemnati de GAL Plaiuri Somesene vor verifica 

conformitatea si eligibilitatea, vor completa fisele pentru conformitate si eligibilitate si, daca e necesar, vor realiza si 

verificarea pe teren, utilizand formularul de verificare pe teren aferent. 

Criteriile minime de eligibilitate 

1. Tipul de Fisa de proiect (FP) se incadreaza din punct de vedere al eligibilitatii in interventia si 

interventiile din cadrul SDL lansate in apelul respectiv. 

2. Fisa de proiect (FP) se implementeaza in aria de acoperire a SDL. Sunt permise si exceptii, insa acestea 

trebuie sa fie temeinic fundamentate in Fisa de proiect (FP). Totodata Fisa de proiect (FP) trebuie sa contribuie la 

atingerea obiectivelor si indicatorilor SDL. 

3. Durata de implementare a Fisei de proiect (FP) nu trebuie sa depaseasca 31 decembrie 2023. 

4. Activiatile mentionate in Fisa de proiect (FP) trebuie sa se incadreze in categoria activitatilor eligibile, 

conform Ghidului Solicitantului. 

5. Grupul tinta va fi format din persoane aflate in risc de saracie sau excluziune sociala cu domiciliul in SDL, cu 

precadere in ZUM. 

6. Indicatorii aferenti Fisei de proiect (FP) contribuie la atingerea tintelor indicatorilor relevanti aferenti 

POCU si POR din cadrul SDL aprobata/modificata. 

7. Solicitantul/partenerii se incadreaza in tipurile de solicitanti eligibil in conformitate cu Ghidul Solicitantului. 

8. Fisele de proiecte (FP) vor asigura complementaritatea investitiilor hard si soft, inclusiv prin intermediul 

finantarilor din alte surse. 

9. Valoarea minima/maxima respecta prevederile Ghidului Solicitantului elaborat de GAL.  

10. Cheltuielile mentionate in cadrul fisei de proiect (FP) respecta prevederile Ghidului Solicitantului elaborat 

de GAL. 

11. Contributia proprie a solicitantului/partenerilor respecta prevederile legale mentionate in cadrul Ghidului 

Solicitantului elaborat de GAL. 

Expertii Evaluatori pot solicita beneficiarului clarificari referitoare la indeplinirea conditiilor de 

conformitate. eligibilitate si selectie dace este cazul. Nu se vor lua in considerare clarificarile de natura sa 

completeze/modifice datele initiale ale proiectului depus. Clarificarile admise de GAL Plaiuri Somesene vor face parte 

integranta din Fisa de Proiect depusa spre Evaluare si Selectie. Fisele de verificare trebuie sa fie datate si sa prezinte 

numele si semnatura celor doi experti din cadrul GAL, implicati in procesul de evaluare a proiectelor. 

Criterii de Prioritizare si Selectie in etapa ETF 

Criteriile de prioritizare si selectie a Fiselor de proiecte (FP) in cadrul etapei de Evaluare Tehnico Financiara 

(ETF) trebuie sa fie in conformitate cu obiectivele si indicatorii aferenti SDL aprobata/modificata. Aceste criterii sunt 

impartite in doua categorii: 

> Criterii Obligatorii de Prioritizare si Selectie a Fiselor de Proiecte (FP)  

 Contributia proiectului la atingerea obiectivelor specifice SDL; 

 Contributia proiectului la atingerea tintelor indicatorilor specifici ai SDL.  

> Criterii orientative de Prioritizare si Selectie a Fiselor de Proiecte (FP) 

 Numarul persoanelor din grupul tinta care sunt aflate in risc de saracie si excluziune sociala; 

 Complementaritatea Fiselor de proiect (FP) in raport cu SDL; 
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 Fisele de Proiecte (FP) POR mixeaza interventiile din SDL; 

 Criterii de selectie a acestea se regasesc in ANEXA 9 la procedura. Aceste criterii vor ajuta si la departajarea 

Fiselor de proiecte (FP) care obtin punctaj egal ca urmare a procesului de evaluare si selectie. 

> Criterii de Selectie ETF specifice Fiselor de proiecte (FP) POR 

 Concordanta cu Strategia de Dezvoltare locala a Municipiului Gherla si alte strategii locale, regionale, 

nationale 

 Contributia proiectului la realizarea obiectivelor specifice prioritatilor de investitii din SDL (corespondenta 

cu matricea, anexa a SDL) 

 Calitatea, maturitatea si sustenabilitatea proiectului — gradul de implementare a SDL 

 Respectarea principiilor pentru dezvoltare durabila, egalitate de sanse, egalitate de gen, nediscriminare 

Modalitatea de prezentare a rezultatului evaluarii 

Expertii vor acorda punctajul fiecarui proiect eligibil in functie de criteriile de evaluare stabilite in Ghidul 

Solicitantului si in Procedura de Evaluare si Selectie. 
In urma finalizarii evaluarii fiselor de proiecte conforme si eligibile, expertii vor intocmi Raportul de Evaluare. 

Selectia proiectelor  

Selectia proiectelor se efectueaza de care Comitetul de Evaluare Selectie. Criteriile de evaluare si selectie sunt 
cele detaliate in Ghidul Solicitantului si enuntate in prealabil in cadrul SDL. 

Rezultatele procesului de evaluare si selectie se consemneaza in Raportul de selectie intermediar precum 
si in Raportul de selectie final. 

Acesta va fi semnat de catre toti membrii prezenti ai Comitetului de Evaluare si Selectie (reprezentanti legali 
sau alte persoane mandatate in acest sens de catre respectivele entitati juridice, in conformitate cu prevederile 
statutare), specificandu-se apartenenta la mediul privat sau public — cu respectarea precizarilor: 

 Cel putin 50% din membrii evaluatori trebuie sa apartina partenerilor din sectorul non-public 

 Niciunul din tipurile de actori implicati (sectorul public, sectorul privat, societatea civila si 

comunitatea marginalizata) nu detine mai mutt de 49% din drepturile de vot 

 Selectia proiectelor se face aplicand regula de „ dublu cvorum", respectiv pentru validarea 

voturilor, find necesar ca in momentul selectiei sa fie prezenti cel putin 50% din membrii evaluatori ai 

comitetului, din care peste 50% sa fie din mediul privat si societatea civila. 

De asemenea, raportul de selectie va prezenta semnatura reprezentantului autoritatii care supervizeaza procesul 
de selectie. Avizarea Raportului de selectie de catre reprezentantul autoritatii contractante reprezinta garantia 
faptului ca procedura de selectie a proiectelor s-a desfasurat corespunzator s-au respectat principiile de selectie din 
fisa masurii din SDL, precum si conditiile de transparenta care trebuiau asigurate de catre GAL. 

Raportul de selectie va fi datat, avizat si de catre Presedintele GAL/Reprezentantul legal al GAL sau de un 
alt membru al Consiliului Director al GAL mandatat in acest sens. 

Comitetul de Selectie este format din 5 membri, din care 1 reprezentant al sectorului public, 2 reprezentanti 
ai ONG, 1 reprezentant al sectorului privat si un reprezentant al ZUM, validati prin hotarare AGA. Pentru fiecare 
membru al Comitetului de Selectie se va stabili un membru supleant. La selectia proiectelor se va aplica regula „dublului 
cvorum": pentru validarea voturilor este necesara prezenta a cel putin 50% din membrii Comitetului de 
Evaluare Selectie, din care peste 50% sa fie din mediul privat/ societatea civila. 
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Fiecare persoana implicata in procesul de evaluare si selectie a fiselor de proiecte de la nivelul GAL (evaluatori, 
membrii Comitetului de Selectie si Evaluare si membrii Comisiei de solutionare a contestatiilor) are obligatia de a 
respecta prevederile OUG nr. 66/2011, cu modificarile si completarile ulterioare referitoare la evitarea 
conflictului de interese si prevederile Cap. 111.2 al Procedurii de Evaluare Selectie — "Conflictul 
de interese si confidentialitatea in ceea ce priveste Fisele de Proiecte (FP)": 

Pentru a se evita conflictul de interese, membrii evaluatori vor semna o declaratie privind evitarea conflictului de 

interese (Anexa nr. 7) si o declaralie de confidentialitate (Anexa nr. 6). 

Daca unul dintre membrii evaluatori din Comitetul de Evaluare si Selectie constata ca se afla intr-o situatie de 

conflict de interese in raport cu unul dintre solicitantii proiectelor depuse pentru selectie, acesta nu are drept de vot si 

nu va participa la intcilnirea comitetului respectiv. 

Daca, in urma verificarilor ulterioare realizate de autoritatile contractante se constata ca nu s-au respectat 

regulile de evitare a conflictului de interese, asa cum sunt definite in legislatia in vigoare, proiectul respectiv va 

fi declarat neeligibil, iar daca a fost finantat se va proceda la recuperarea sumelor conform legislatiei in vigoare. 

Selectia proiectelor se efectueazd de catre Comitetul de Evaluare Selectie (CES). 

Criteriile de selectie vor fi cele enuntate in Procedura de Evaluare si Selectie si vor fi detaliate in Ghidul 

Solicitantului. GAL Plaiuri Somesene va stabili punctajul fiecarui criteriu, astfel Incat punctajul maxim pe proiect 

sa fie 100 de puncte. 

Expertii evaluatori vor intocmi si completa o „Fisa de Verificare a criteriilor de evaluare si selectie", care 

trebuie se cuprinda toate criteriile de selectie prevazute in Ghidul Solicitantului. Dupa incheierea primei etape de 

verificare si selectie a proiectelor, GAL Plaiuri Somesene va publica pe pagina sa de internet 

(www.galplaiurisomesene.ro) Raportul de Selectie Intermediar (afisat, de asemenea, la sediul GAL). 

Beneficiarii ai caror proiecte nu au fost selectate pot depune contestatii la secretariatul GAL Plaiuri 

Somesene. Termenul de depunere a contestatiilor este de 5 zile lucratoare de la afisarea Raportului Intermediar 

de Selectie pe pagina web a GAL (www.galplaiurisomesene.ro). 

Contestatiile vor fi solutionate in termen de 10 zile lucratoare de catre Comisia de Solutionare a 

Contestatiilor formata din 5 membri evaluatori, din care 1 reprezentant al sectorului public, 1 reprezentant al 

ONG, 2 reprezentanti ai sectorului privat si un reprezentant al ZUM, numita in acest scop validata de AGA 

GAL Plaiuri Somesene, care va avea o componenta diferita fata de cea a Comitetului de Evaluare 

Selectie. Dupa solutionarea contestatiilor de catre Comisia de Solutionare a Contestatiilor GAL Plaiuri Somesene 

va publica raportul de contestatii pe pagina proprie de internet (www.galplaiurisomesene.ro). 

Raportul Comisiei de Solutionare a Contestatiilor se va publica pe site-ul  GAL Plaiuri Somesene in 

10 zile lucratoare de la depunerea ultimei contestatii. Rezultatele evaluarii finale nu mai pot fi contestate. Evaluarea 

se va face respectand regimul privind conflictul de interese. 

Contestatiile primite vor fi analizate de catre Comisia de Solutionare a Contestatiilor (CSC), in baza 

unei proceduri interne elaborate de Aparatul Administrativ si aprobata de Comitetul Director. CSC va fi 

nominalizata de catre AGA GAL Plaiuri Somesene si va contine alti membri decat cei implicati in Comitetul 

de Evaluare si Selectie a carui procedura de selectie este contestata. 

Dupd incheierea procesului de evaluare si a etapei de solutionare a contestatiilor (daca este cazul), Comitetul 

de Evaluare si Selectie va intocmi un Raport Final de Selectie in care vor fi inscrise proiectele retrase, cele neeligibile, 

cele eligibile neselectate si cele eligibile selectate, valoarea acestora si numele solicitantilor, cu evidentierea celor selectate 

in urma solutionarii contestatiilor. Raportul Final de Selectie va fi semnat si aprobat de catre toti membrii prezenti ai 

Comitetul de Selectie si publicat pe pagina proprie de web www.galplaiurisomesene.ro, si afisat la sediul GAL 

Plaiuri Somesene in maximum 90 de zile de la inchiderea sesiunii de depunere. 

Toate verificarile efectuate de catre evaluatorii GAL Plaiuri Somesene vor respecta principiul de 

verificare „4 ochi", respectiv vor fi semnate de calm 2 evaluatori — un evaluator care va completa sj un evaluator 

care va verifica. Toate fisele de verificare vor fi semnate numai de care evaluatorii GAL, chiar daca" pentru efectuarea 

verificarilor acestia au beneficiat de consultanta sau suport tehnic extern. 

http://www.galplaiurisomesene.ro/
http://www.galplaiurisomesene.ro/
http://www.galplaiurisomesene.ro/
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Componenta si obligatiile Comitetului de Selectie si Evaluare si a Comisiei de Solutionare a 

Contestatiilor 

Comitetul de Evaluare si Selectie (CES) a fiselor de proiecte reprezinta parteneriatul decizional. Comitetul 

de Evaluare si Selectie (CES) a fiselor de project constituit in cadrul GAL va respecta componenta si structura 

prevazuta in SDL aprobata. La nivelul luarii deciziilor, reprezentantii organizatiilor ce provin din mediul privat, 

societatea civila si persoane fizice relevante au o pondere de 78, % conform SDL aprobat si a variantei actualizate 

a Statutului GAL. 

Comitetul de Evaluare si Selectie a proiectelor este ales de Adunarea Generala". Mandatele membrilor 

evaluatori ai Comitetului de Evaluare si Selectie si ale Comisia de Solutionare a Contestatiilor pot fi schimbate sau 

reconfirmate prin Hotarare AGA GAL Plaiuri Somesene. Rapoartele de verificare se intocmesc de catre Managerul 

de Proiect, care primeste de la Directorul de Program lista fiselor de proiecte (FP) verificate sj intocmeste Rapoartele 

de selectie intermediare pentru fiecare masura la care adauga fisele de proiect (FP). Acestea vor fi selectate de catre 

Comitetul de Evaluare si Selectie, stabilit de catre organele de decizie (Adunarea Generala a Asociatiilor si 

Comitetul Director). Comitetul de Evaluare si Selectie este format din 5 membri evaluatori ai parteneriatului GAL. La 

selectia proiectelor, se va aplica regula cvorum", respectiv pentru validarea voturilor, este necesara prezenta 

a cel putin 50% din parteneri, din care peste 50% sa fie din mediul privat si ONG. Dupa sedinta Comitetul de 

Evaluare si Selectie, Directorul de Program intocmeste Rapoartele de selectie finale pentru fiecare masura. 

Daca unul dintre membrii evaluatori din Comitetul de Evaluare si Selectie constata ca se afla intr-o situatie 

de conflict de interese in raport cu unul dintre solicitantii proiectelor depuse pentru selectie, acesta nu are drept de vot 

si nu va participa la intalnirea comitetului respectiv. Conform procedurii, pentru a evita conflictul de interese, membrii 

evaluatori ai Comitetului de Evaluare si Selectie vor semna urmatoarele declaratii: 

- Declaratia privind evitarea conflictului de interese — Anexa nr. 7 la procedurd; 

- Declaratia de confidentialitate — Anexa nr. 6 la procedura; 

A. Componenta si obligatiile Comitetului de Evaluare ci Selectie 

Partener Functia in Comitetul de Evaluare 

si  

Selectie 

Tip /Observatii 

  Parteneri Publici 22% Reprezentant al sectorului  

public 

  Parteneri SC 27% Reprezentant al Sectorului  

Privat 

  Parteneri ONG 30% Reprezentant al Societatii  

Civile / ONG 
  Parteneri Persoane fizice  

21% 

Reprezentant al ZUM 

 

 Cel putin 50% din membrii evaluatori trebuie sa apartina partenerilor din sectorul non-public 

 Niciunul din tipurile de actori implicati (sectorul public, sectorul privat, societatea civila si 

comunitatea marginalizata) nu detine mai mult de 49% din drepturile de vot 

 Selectia proiectelor se face aplicand regula de „dublu cvorum", respectiv pentru validarea voturilor, find 

necesar ca in momentul selectiei sa fie prezenti cel putin 50% din membrii evaluatori ai comitetului, din care 

peste 50% sa fie din mediul privat si societatea civila. 

Contestatiile privind rezultatele evaluarii proiectelor vor fi depuse la sediul GAL in maxim 5 zile lucratoare de la postarea 

pe pagina de internet GAL (www.galplaiurisomesene.ro) a Raportului de selectie final. Cele 5 zile lucratoare se 

calculeaza luand in calcul inclusiv ziva postarii pe pagina de internet si la sediul GAL si inclusiv ziua trimiterii 

contestatiei. Analiza contestatiilor se va face de catre Comisia de Solutionare a Contestatiilor in termen de 10 

zile/etapa de evaluare CAE/ETF. Raportul Comisiei de Solutionare a Contestatiilor se va publica pe site-ul: 

www.galplaiurisomesene.ro in maxim 2 zile lucratoare de la solutionarea ultimei contestatii. 

B. Componenta si obligatiile Comisiei de Solutionare a Contestatiilor: 

 
 

http://www.galplaiurisomesene.ro/
http://www.galplaiurisomesene.ro/
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Pentru transparenta procesului de selectie a proiectelor in cadrul GAL si, totodata, pentru efectuarea activitatilor 

de control si monitorizare, la aceste selectii vor putea lua parte si reprezentanti ai OIR/POR sau chiar 

programelor.  

Comisia de Solutionare Contestatii este format din 5 membri evaluatori, din care 1 reprezentant al sectorului public, 

1 reprezentant al ONG, 2 reprezentanti ai sectorului privat si un reprezentant al ZUM. Mandatele membrilor evaluatori 

ai Comisiei de Solutionare Contestatii pot fi schimbate sau reconfirmate prin Hotardre AGA GAL Plaiuri Somesene. 

 Cel putin 50% din membrii evaluatori trebuie sa apartina partenerilor din sectorul non-public 

 Niciunul din tipurile de actori implicati (sectorul public, sectorul privat, societatea civila si 

comunitatea marginalizata) nu detine mai mult de 49% din drepturile de vot. 

Selectia proiectelor se face aplicand regula de „dublu cvorum", respectiv pentru validarea voturilor, find necesar 

ca in momentul selectiei sa fie prezenti cel putin 50% din membrii evaluatori ai comisiei, din care peste 50% sa fie 

din mediul privat si societatea 

Dupa aprobarea fiselor de proiecte, va urma procedura incarcarii proiectelor eligibile si cu finantare in cadrul 

aplicatiei mySMIS. 

Pentru unele din anexele enumerate mai jos, acest ghid contine modele standard conforme cu Ghidul 

Solicitantului — Conditii Specifice POR AXA 9 - (ex. declaratia de eligibilitate, declaratia de angajament) sau 

anexe/modele recomandate/orientative. 

Celelalte documente (e.g. documente statutare, documente cadastrale, documentatia tehnico-

economica) vor fi scanate, salvate in format PDF, semnate digital si incarcate in MySMIS, la completarea 

proiectului. 

Documentele incarcate in aplicatia MySMIS in completarea proiectului, trebuie sa fie lizibile complete. 

Se recomanda o atentie sporita la scanarea documentelor, in special a celor de dimensiuni mari (e.g. plane, 

schite, tabele etc) sau a celor care necesita o rezolutie adecvata pentru a asigura lizibilitatea. 

4.1 Limba utilizata in completarea fiei de proiect 

Limba utilizati in completarea fisei de proiect este limba romana. Completarea si justificarea 

bugetului fisei de proiect. 

Completarea bugetului fisei de proiect se va face conform prevederilor prezentului document, 

incluisv a anexelor la acesata (A se vedea Formularul Fisei de Proiect). 

Bugetul Fisei de Proiect va fi corelat cu informatiile cuprinse in cadrul devizelor aferente celei mai recente 

documentatii anexate la fisa de proiect: DALI/SF/PT, Contract de lucrari incheiat. 

4.2 Echipa de implementare a proiectului 

Posturile necesare implementarii proiectului vor fi mentionate in Fisa de Proiect iar Managerul de Proiect va fi 

mentionat cu nume prenume alaturi de documentele de eligibilitate ale acestuia, in conformitate cu Ghidul 

solicitantului - Conditii generale de accesare a fondurilor in cadrul POR 2014-2020 (cu modificeirile si 

completeirile ulterioare), sub-sectiunea 73. 

4.3 Anexele la Fip de Proiect 

Dosarul Fisei de Proiect cuprinde atat anexe care sunt obligatorii, anexe care sunt obligatorii in anumite situatii 

specifice (mentionate), cat si anexe facultative/optionale (ex. documentele care atesta un anumit grad de maturitate 

a proiectului). 

De asemenea, unele anexe sunt solicitate la momentul depunerii fisei de proiect, in mod obligatoriu sau 

optional (A se vedea sectiunea 5.4.1), iar altele la depunerea cererii de finantare in MySMIS §i in etapa pre-

contractuala (sectiunea 5.4.2). In etapa de implementare durabilitate a contractului de finantare, vor fi 
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depuse in mod obligatoriu documentele specificate in sectiunea 6.7 din ghid, in caz ca acestea nu au fost depuse 

odata cu cererea de finantare sau in etapa de precontractare. Acestea fac parte integranta din cererea de finantare. 

In cazul in care solicitantul considera ca poate explica o anumita situatie si prin alte documente, acesta le poate anexa la 

cererea de finantare, insa acest aspect nu presupune lipsa documentelor obligatorii solicitate. 

4.3.1 Anexele la depunerea fisei de proiect –  

Categoriile 1-2 de solicitanti eligibili 

1. Documente statutare ale solicitantului 

Documentele statutare ale solicitantului, in copie conforms cu originalul, in functie de forma de constituire: 

 UAT - Hotararea de constituire a consiliului local al solicitantului 

 Hotararea judecAtoreasca de validare a mandatului primarului (sau orice alte documente din care sä 

rezulte calitatea de reprezentant legal, pentru situatii particulare), 

 Hotararea Consiliului local de infiintare a serviciilor publice de asistenta sociala la nivel local, precum 

si in cazul parteneriatelor, dupa caz; 

 Hotarare de infiintare a unui serviciu social la nivel de institutie publica locala, dupa caz 

 Hotarare/decizie/alt act administrativ de numire a conducatorului institutiei publice locale, 

 Acordul de parteneriat - daca este cazul, Insotit de Hotararile de aprobare a proiectului a fiecarui 

partener si de dovada selectiei transparente a partenerului. Acordul de parteneriat va contine cel putin 

informatiile obligatorii stipulate de art 34 alin 4 din Normele metodologice la OUG 40/2015 privind 

gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 

2. Documente pentru identificarea reprezentantului legal al solicitantului  

Pentru reprezentantul legal al solicitantului/liderul parteneriatului se va anexa in mod obligatoriu la fisa de 

proiect o copie a unui document de identificare. 

3. Acreditar i  
Certificatul de acreditare al solicitantului/unui membru al parteneriatului, eliberat in baza  

prevederilor Legii nr. 197 / 2012 privind asigurarea calif* in domeniul serviciilor sociale, cu  

modiliciirile si completkile ulterioare, valabil la momentul depunerii cererii de finantare.  

4. Declaratie privind neductibilitatea TVA 

Se va utiliza modelul de declaratie anexat la prezentul ghid, care se va actualiza la momentul contractkii, daca este 

cazul. 

5. Declaratia  de el igibil itate  

Se va completat conform Anexei — Declaratia de eligibilitate. 

6. Declaratia de angajament 

Se va utiliza modelul de declaratie de angajament anexat la prezentul ghid, care se va actualiza la 

momentul contractarii. 

 
7. Documente de proprietate 
Prin derogare de la prevederile Ghidului solicitantului - Conditii generale de accesare a fondurilor in 
cadrul POR 2014-2020 (cu 

modificeirile si completarile 
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ulterioare), solicitantul/partenerii trebuie sa prezinte documentele de mai jos, in termenele maxime 
specificate, cu privire la drepturile aferente obiectivelor de investitie propuse in cadrul proiectului: 

7.1. Pentru dovedirea dreptului de proprietate publica asupra imobilului - object al proiectului sunt 

prezentate urmatoarele documente, dupa caz: 

> Pentru proiectele, inclusiv obiectele de investitii pentru care executia fizicei de lucrari nu a Post demarata la 

data depunerii cererii de Jinaniare, precum pentru proiectele,  inclusiv obiectele de investilii pentru care 

executia de lucreiri a fost demarata, dupa caz.  jar proiectele nu s-au incheiat din punct de vedere fizic sau 

implementate integral inainte de depunerea cererii dejinantare  

a. Dreptul de proprietate publica nu este atestat 

La momentul depunerii cererii de f inantare, se vor anexa (minimum) un plan de amplasament vizat 

de OCPI, pentru imobilele pe care se propune a se realiza investitia in cadrul proiectului, dupd caz, precum 

dovezile privind initierea demersurilor necesare pentru atestarea dreptului de proprietate publica, respectiv: 

1. HCL de aprobare/completare/modificare a inventarului domeniului public, precum si un extras 

din inventarul bunurilor care alatuiesc domeniul public local, aprobat prin respectiva HCL; 

2. Extras de carte funciard cu inscrierea provizorie a dreptului de proprietate publica, emis cu 

maximum 30 de zile inaintea depunerii, din care sa rezulte inscrierea provizorie a dreptului de 

proprietate publica si absenta sarcinilor incompatibile cu investitia; Acest document nu se va solicita 

in cazul bunurilor si retelelor de utilitati publice 

3. D o v a d a  t r a n s mi t e r i i  c a r e  c o n s i l i u l  j u d e t e a n ,  a  H C L d e   

aprobarelmodificare/completare a inventarului domeniului public in vederea centralizarii; 

4. Dovada transmiterii de Care Consiliul Judetean/Institutia Prefectului, care Guvern, a

proiectului Hota'rarii de Guvern privind 

aprobarea/modificarea/completarea inventarului domeniului public (in conformitate cu art. 

21 din Legea nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificeirile si 

completeirile ulterioare). 

Reprezentantul legal al solicitantului va confirma absenta sarcinilor incompatibile cu investitia in cadrul 

declaratiei de eligibilitate. 
 
 

b. Dreptul de proprietate publics este atestat 

Se vor anexa, pe Ifinga planul de amplasament vizat de OCPI, urmatoarele documente: 

 Inregistrarea imobilelor (teren i cladire) in registre (extras de carte funciara din care sa rezulte 

intabularea, precum i incheierea), emis cu maximum 30 de zile inaintea depunerii, din care s'a rezulte 

existerrta dreptului de proprietate §i absenta sarcinilor incompatibile cu investitia; 

SAU 

 In situatia anumitor bunuri mobile, retele de utiliteiti publice fi in alte situate in care nu a fost realizatei 

cadastrarea imobilelor, pentru dovedirea dreptului de proprietate publics: Hotararea Guvernului, 

publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, conform Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 

publics, cu completarile i modificarile ulterioare, Legii 287/2009 privind Codul Civil (extras din 

Monitorul Oficial al Romaniei, inclusiv anexele relevante) sau alte documente de proprietate, pentru 

cazuri particulare; 
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Reprezentantul legal al solicitantului va confirma absenta sarcinilor incompatibile cu investitia in cadrul declaratiei 

de eligibilitate. 

In cazul in care solicitantul anexeaza documentele aferente proprietatii publice (finale) sau extrasul de carte 

funciara cu inscrierea definitive, nu se vor anexa dovezile privind demersurile realizate pentru atestarea 

dreptului de proprietate publics. 

In situatia in care documentele pentru dovedirea proprielatii publice (finale) nu sunt prezentate la depunerea cererii 

de finantare, solicitantul are obligatia sä prezinte extrasul/extrasele de carte funciara cu inscrierea definitive a 

dreptului de proprietate publics sau, in situatia anumitor bunuri mobile, retele de utiliteiti publice §-i in situatia in 

care nu a fost realizatii cadastrarea imobilelor, Hotararea de Guvern de atestare a domeniului public, cel mai tarziu la 

data emiterii autorizatiei de construire aferente proiectului, dar nu mai tarziu de un termen de maximum 1 an de la 

data intrarii in vigoare a contractului de finantare, in caz contrar contractul de finantare va fi reziliat. Pe perioada 

anterior mentionata solicitantul nu poate depune nicio cerere de prefinantare/rambursare/plata, iar AMPOR 

nu va efectua plati/rambursdri (a se vedea Anexa 3.2.5). 
 
 
 
 
 

7.2. Pentru dovedirea dreptului de proprietate privata asupra imobilelor — obiect al proiectului - sunt 

prezentate urmatoarele documente, dupa caz: 

> Pentru proiectele, inclusiv obiectele de investilii pentru care executia jizica de lucreiri nu a Jost demaratei 

la data depunerii cererii de finanjare 

1. Dreptul de proprietate privata nu este intabulat 

Minimum, la momentul depunerii cererii de finantare, se vor anexa: 

 Un plan de amplasament vizat de OCPI pentru imobilele pe care se propune a se realiza investitia in cadrul 

proiectului; 

 Inregistrarea imobilelor (teren si cladire) in registre (extras de carte funciarA cu inscriere provizorie), emis cu 

maximum 30 de zile inaintea depunerii, din care sä rezulte existenta dreptului de proprietate si absenta sarcinilor 

incompatibile cu investitia; 

 Actele doveditoare ale dreptului de proprietate privata, reprezentate de inscrisurile constatatoare a unui act 

juridic civil, jurisdictional sau administrativ cu efect constitutiv translativ sau declarativ de proprietate, precum: 

 Actele juridice translative de proprietate, precum contractele de vanzare-cumparare, donatie, schimb, etc; 

- Actele juridice declarative de proprietate, precum imparteala judiciary sau tranzactia; 

 Actele jurisdictionale declarative, precum hotararile judecatoresti cu putere de resjudecata, de partaj, de 

constatare a uzucapiunii imobiliare, etc; 

 Actele jurisdictionale, precum ordonantele de adjudecare; 

 Alte documente legale (Legi, Ordonante, HotArari de Guvern, Ordine ale Ministrilor, Hotarari ale Consiliilor 

Locale sau Judetene, etc.) pentru cazuri particulare sau alte acte de proprietate (daca este cazul); 

2. Dreptul de proprietate privata este intabulat: 

 extras de carte funciard emis cu maximum 30 de zile inaintea depunerii; 

 un plan de amplasament vizat de OCPI pentru imobilele pe care se propune a se realiza investitia in cadrul 

proiectului 
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> Pentru proiectele, inclusiv obiectele de investitii pentru care execulia de lucreiri a Jost demarata, iar proiectele 

nu s-au incheiat din punct de vedere fizic sau implementate integral inainte de depunerea cererii de finantare  

extras de carte funciara emis cu maximum 30 de zile inaintea depunerii:  

un plan de amplasament vizat de OCPI pentru imobilele pe care se propune a se realiza investitia fn cadrul 

proiectului 

In mod obligatoriu, la momentul depunerii cererii de finantare, se vor anexa documente aferente proprietAtii 

private, inclusiv extrasul de carte funciara cu inscrierea definitive, astfel: 
 
 

extras de carte funciard emis cu maximum 30 de zile inaintea depunerii; 

un plan de amplasament vizat de OCPI pentru imobilele pe care se propune a se realiza investitia in cadrul 

proiectului 

7.3 Pentru dovedirea drepturilor de administrare sunt prezentate urmatoarele tipuri de documente, dupd caz, 

in mod obligatoriu, la momentul depunerii cererii de fmantare: 

> Se va anexa un plan de amplasament vizat de OCPI pentru imobilele pe care se propune a se realiza investitia 

in cadrul proiectului. 

> Pentru dovedirea dreptului de administrare: Hotararea prin care sä se demonstreze ca solicitantul este 

administratorul legal al imobilului object al investitiei/proiectului, conform prevederilor legale in vigoare. 

Mentinerea acestui drept va acoperi inclusiv perioada de durabilitate a contractului de finantare; 

extras de carte funciara emis cu maximum 30 de zile inaintea depunerii; 

Pentru dovedirea dreptului de administrare: inregistrarea imobilelor (teren §i cladire) In registre (extras de carte funciara 

din care sä rezulte intabularea, precum §i Incheierea), emis cu maximum 30 de zile inaintea depunerii din care sä rezulte 

existenta dreptului de administrare §i absenta sarcinilor incompatibile cu investitia 

7.4 Pentru dovedirea dreptului de concesiune se va prezenta, in mod obligatoriu, la momentul depunerii cererii de 

fmantare: 

> Un plan de amplasament pentru imobilele pe care se propune a se realiza investitia in cadrul proiectului. 

Nu este obligatoriu ca acest plan sä fie vizat de OCPI. 

> Actul juridic prin care se transmite/se asigura dreptul de concesiune, conform prevederilor legale in 

vigoare. Mentinerea acestui drept va acoperi inclusiv perioada de durabilitate a contractului de finantare; 

Tn toate cele patru cazuri, documentele de proprietate/administrare/concesiune vor fi insotite de un Tabel 

centralizator pentru objective de investitie (Model I). 

8. Documentatia tehnico — economica 

La cererea de finantare se anexeaza ultima documentatie tehnico-economica, respectiv: 

—+ Studiul de fezabilitate sau Documentatia de avizare a lucrArilor de interventie, dupd  

caz, elaborate in conformitate cu legislatia relevanta, respectiv H.G. nr. 28/2008 sau 
H.G. nr. 907/2016. 

---> Proiectul tehnic, in cazul in care acesta a fost Intocmit §i receptionat inainte de depunerea cererii de 

finantare 

 Contractul de lucrari §i proiectul tehnic pentru proiectele de investitii pentru care  executia de 

lucrari a fost demarata dupa 1 ianuarie 2014, insa proiectele nu s-au incheiat in mod fizic sau financiar 
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inainte de depunerea cererii de finantare. In acest caz se vor depune inclusiv toate actele aditionale la 

contractul de lucrari, procesul verbal de receptie partiala a lucrarilor. 
 
 
 

De asemenea, pe langa documentele de mai sus se vor anexa documentele ce fundamenteaza costurile — vezi §i Nota 

incadrare in standardele de cost - vezi model anexa la prezentul Ghid, expertiza tehnica (daca este cazul), plus certificatul 

de urbanism/ autorizatie de construire. 

Documentatia tehnica si documentatia tehnico-economics nu vor fi anexa la contractul de finantare. 

9. Certificatul de urbanism (acolo unde este cazul) si, daci e cazul, Autorizatia de construire 

Este obligatorie anexarea la flisa de proiect a certificatului de urbanism pentru proiectele care prevad lucrari de 

construe* sau a autorizatiei de construire (daca este cazul). 

Certificatul de urbanism anexat la fip de project trebuie sa fie cel eliberat in vederea obtinerii autorizatiei de construire 

pentru proiectul aferent fiwi de proiect depuse §i trebuie sa fie valabil la data depunerii fi$ei de proiect, in caz contrar 

fi§a de proiect va fi respinsa ca neconforma administrativ. Sigura exceptie permisa cu privire la termenul de valabilitate 

a certificatului de urbanism la data depunerii fisei de proiect este anexarea inclusiv a autorizatiei de construire 

eliberate in vederea realizArii investitiei aferente proiectului in termen de valabilitate. 

De asemenea, pentru certificatul de urbanism se ataseaza avizele §i acordurile de principiu privind asigurarea 

utilitatilor/alte avize acorduri de principiu specifice tipului de interventie, obtinute pang la data depunerii fiwi de 

proiect. 

Pentru proiectele de investitii pentru care executia de lucrAri a fost demarata inainte de depunerea fi§ei de project insA 

investitiile nu au fost incheiate in mod fizic, precum si in cazul in care lucrarile nu au fost implementate integral pans 

la depunerea fi§ei de proiect, se va depune doar autorizatia de construire, obtinuta in baza legislatiei in vigoare. 

10. Avize/acorduri 

Se vor ata§a avizele §i acordurile privind asigurarea utilitatilor/alte avize acorduri specifice tipului de interventie 

cerute prin certificatul de urbanism, obtinute pana la data depunerii fiwi de proiect, in cazul depunerii documentatiei 

economice faza DALI/SF. 

In cazul in care este depus PT, la fia de proiect se vor anexa obligatoriu toate avizele solicitate prin certificatul de 

urbanism. 

Prin exceptie, dad la fjpa de proiect este depusa Autorizatia de construire valabila, nu se anexeaza certificatul de 

urbanism i avizele cerute prin acestea.  

11. Decizia etapei de incadrare a proiectului in procedura de evaluare a impactului asupra mediului, emisa de 

autoritatea pentru protectia mediului (daca este cazul) in conformitate cu HG nr. 445/2009 privind evaluarea 

impactului anumitor proiecte publice *i private asupra mediului, cu completarile i modificArile ulterioare sau 

clasare notificarii 

12. Hotarfirea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici (daca este cazul)  
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13. Hotararea de aprobare a proiectului (daca este cazul)- numai pentru proiectele de investitii pentru care 

executia de lucrari a fost demarata, iar investitiile nu au fost incheiate in mod fizic, in cazul in care lucrarile nu 

an fost implementate integral pans la depunerea fisei de proiect, precum si in cazul in care s-a atribuit 

contractul de lucrari inainte de depunerea fisei de proiect. 

14. Devizul general pentru proiectele de lucrari in conformitate cu legislatia in vigoare (daca este cazul) — a 

se vedea structura devizului general din cadrul HG 28/2008 / HG 907/2016 privind aprobarea continutului-

cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei 

de elaborare a devizului general pentru objective de investitii si lucrari de interventii/legislatiei in vigoare 

Devizul general se va anexa o singura data la fisa de proiect. In cazul in care acesta este parte la SF/DALI/PT va 

ramane doar in cadrul respectivelor documente, facandu-se mentiunea respectiva in cadrul opisului fisei de proiect. 

In cazul in care, in cadrul proiectului, exists atat lucrari eligibile, cat si lucrari neeligibile, acestea se vor detalia 

separat in cadrul bugetului pe baza devizului general. In plus, se va anexa la fisa de proiect un buget mai detaliat 

pe cele doui tipuri de cheltuieli corelat cu devizul general. 

15. Lista de echipamente si/sau lucrari si/sau servicii cu Incadrarea acestora pe sectiunea de cheltuieli eligibile 

/neeligibile (daca este cazul) 

Se vor anexa liste separate pentru echipamente si/sau lucrari si/sau servicii, evidentiindu-se cele doua tipuri de 

cheltuieli (eligibile/neeligibile), iar informatiile vor fi corelate cu bugetul proiectului, cu precizarea caracteristicilor 

tehnice minime (tip, capacitate etc). 

16. Imputernicirea pentru semnarea electronics extinsa a Fisei de Project sj a anexelor la fisa de proiect 

(daca este cazul) cazul in care Fisa de Proiect si anexele la fisa de proiect (daca este cazul) sunt semnate, cu semnatura 

electronica extinsa, de o persoana imputernicita de reprezentantul legal al solicitantului/liderului de 

parteneriat, se anexeaza documentul de Imputernicire. Acesta reprezinta un document administrativ emis de 

reprezentantul legal, cu respectarea prevederilor legale in vigoare. 

Observatie: Dace la depunere, fisa de proiect este semnata de reprezentantul legal al solicitantului/liderului 

de parteneriat, iar pe parcursul procesului de evaluare, selectie sj contractare, se imputerniceste o persoana pentru 

semnarea electronica extinsa a raspunsurilor la solicitarile de clarificari, acest document se poate prezenta °data cu 

raspunsul la respectiva solicitare de clarificari. 

17. Extras din lista de proiecte selectate in cadrul SDL selectate pentru finantare 

18. Consimtamantul privind prelucrarea datelor cu caracter personal — Model P  

 

  

NOTA: Depunerea fiselor de proiecte (FP) in sistemul MYSMIS precum §i contractarea proiectelor in vederea 

fmantarii reprezinta relatia contractuala intre beneficiarul fisei de proiect  selectata de catre GAL 

Plaiuri Somesene AMPOR prin ADR 
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GAL Plaiuri Somesene va monitoriza doar implementarea masurilor din SDL de catre beneficiari celelalte aspecte 

contractuale find incheiate intre beneficiar si AMPOR. 

Pentru a facilita o buna si corecta transmitere a fiselor de proiecte selectate de catre GAL Plaiuri Somesene in 

sistemul MYSMIS prezentam mai jos pasii pe care beneficiarii trebuie sa ii parcurga precum si documentatia necesara 

in vederea contractarii, implementarii si raportarii fiselor de proiect/cererilor de fmantare. 

Inforrnatiile mai jos sunt aplicabile Ghidului Solicitantului — Condiii Specifice — AXA 9 POR, Etapa a III-a 

de implementare a mecanismului DLRC. 

4.3.2 Anexele obligatorii la momentul contractarii cererii de finantare 

Categoriite 1-2 de solicitanti:  

1. Modificari la actele constitutive/statut ale solicitantului (data este cazul)  

In cazul in care exists modificari la documentele statutare anexate la cererea de finantare acestea se vor 

anexa la documentatia de contractare, sau se vor transmite documentele statutare consolidate. 

2. Certificat de atestare fiscala, referitor la obligatiile de plata la bugetul local qi bugetul de stat 

Certificatul de atestare fiscala trebuie sä fie in termen de valabilitate. 

In cazul parteneriatelor toti membrii parteneriatului vor prezenta acest document. 

In cazul in care solicitantul are debite, va solicita detalierea acestora in certificatul de atestare fiscala. 

3. Certificatul de cazier fiscal at solicitantului, in copie conforms cu originalul, format pdf, interemen 

de valabilitate 

In cazul parteneriatelor toti membrii parteneriatului vor prezenta acest document. 

4. Declaratia reprezentantului legal prin care se certifici faptul ca pe parcursul procesului de 

evaluare i selectie an fost/nu an fost inregistrate modificari asupra unora sau a tuturor 

documentelor depuse la cererea de finantare (acolo unde este cazul). In cazul parteneriatelor toti 

membrii parteneriatului vor prezenta acest document 

5. Declaratia de eligibilitate actualizata 

In cazul parteneriatelor toti membrii parteneriatului vor prezenta acest document. 

6. Declaratia de angajament actualizata 

in cazul parteneriatelor toti membrii parteneriatului vor prezenta acest document 

Declaratia privind nedeductibilitatea TVA, daci a fost modificati/actualizata pe parcursul procesului 

de evaluare selectie in copie conforms cu originalul 

8. Acordul de parteneriat actualizat daca este cazul 

Acordul de parteneriat va respecta ultima forma a bugetului proiectului. 

9. Acreditar i  

in cazul furnizorilor de servicii sociale, certificatele de acreditare - in copie conforms cu originalul, format pdf. In 

cazul in care documentele fost modificate/actualizate pe parcursul procesului de evaluare i selectie, se vor ataa 

documentele actualizate. 
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10. In cazul construirii de unitati de invatimant preuniversitar, Avizul de oportunitate a investitiei MEN 

Se va vedea Modelul Aviz oportunitate investitie MEN, precum cererea si chestionarul de obtinere a avizului 

MEN (Modelele M si N). 

11. Pentru obiectivele de patrimoniu, Avizul Ministerului Culturii sau, dupa caz, al serviciilor publice 

deconcentrate ale Ministerului Culturii (in conformitate cu art. 23, alias. (3) din Legea nr. 422/2001 

privind protejarea monumentelor istorice, republicata) pentru documentatia tehnico-economics 

depusa 

12. Actualizari asupra documentelor privind dreptul de proprietate publica/ privata, drept de 

administrare/concesiune: 

In cazul in care sunt modificari asupra documentelor privind dreptul de proprietate/dreptul de 

administrare/concesiune/ de superficie, de uzufruct, dreptul de folosinta cu titlu gratuit, imprumutul de folosinta 

(comodat) sau dreptul de inchiriere/locatiune, ce pot afecta eligibilitatea §i implementarea proiectului, acestea se vor 

transmite in etapa precontractuala. 

Nota: Nu se accepta modificarea locului/amplasameniuluidocatiei de implementare a activiteicilor proiectelor care 

implica realizarea de lucreiri de constructie cu autorizatie de construire. 

1. Dreptul de proprietate publica nu este atestat 

La momentul precontractarii (daca nu s-au prezentat documente finale de proprietate publica la depunerea cererii de 

finantare), doar pentru imobile, se va anexa, minimum, urmatorul document: 

✓ Extras de carte funciara cu inscrierea provizorie a dreptului de proprietate publica, emis cu maximum 30 

de zile inaintea depunerii, din care sa rezulte inscrierea provizorie a dreptului de proprietate publica i absenta 

sarcinilor incompatibile cu investitia,  

2. Dreptul de proprietate publica este atestat 

Se vor anexa extrasul de carte funciard din care sd rezulte intabularea, precum §i incheierea, emis cu maximum 30 de 

zile inaintea depunerii, din care sä rezulte existenta dreptului de proprietate si absenta sarcinilor incompatibile cu investitia 

SAU 

 In situatia anumitor bunuri mobile, refele de utilitati publice i in alte situate in care nu a fost realizatei 

cadastrarea imobilelor, pentru dovedirea dreptului de proprietate publicd: Hotararea Guvernului, publicata in 

Monitorul Oficial al Romaniei, conform Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publicd, cu completdrile 

si modificdrile ulterioare, Legii 287/2009 privind Codul Civil (extras din Monitorul Oficial al Romaniei, 

inclusiv anexele relevante) sau alte documente de proprietate, pentru cazuri particulare; 

Reprezentantul legal al solicitantului va confirma absenta sarcinilor incompatibile cu investitia in cadrul declaratiei de 

eligibilitate. 

In situatia in care documentele pentru dovedirea proprietatii publice nu sunt prezentate la etapa de precontractare a 

cererii de finantare, solicitantul are obligatia ss prezinte extrasul/extrasele de carte funciard cu inscrierea definitive a 

dreptului de proprietate publica sau, in situatia anumitor bunuri mobile, retele de utilitali publice si in situatia in care 

nu a fost realizatei cadastrarea imobilelor, Hotdrarea de Guvem de atestare a domeniului public, cel mai arziu la data 

emiterii autorizatiei de construire aferente proiectului, dar nu mai tarziu de un termen de maximum 1 an de la data 

intrarii in vigoare a contractului de finantare, in caz contrar contractul de finantare va fi reziliat. Pe perioada anterior 
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mentionata solicitantul nu poate depune nicio cerere de prefinantare/rambursare/platd, iar AMPOR nu va efectua 

plati/rambursari. 

Pentru dovedirea dreptului de proprietate private asupra imobilelor sunt prezentate urmatoarele documente, dupS 

caz: 

➢ Pentru proiectele, inclusiv obiectele de investiiii pentru care executia fizica de lucrari nu 

a lost demaratcl la data depunerii cererii de finantare  

 In mod obligatoriu, la momentul etapei de contractare a cererii de finantare (dace nu s-au prezentat 

documente finale privind proprietatea privata la momentul depunerii cererii de finantare), se va anexa extrasul 

de carte funciard emis cu maximum 30 de zile inaintea depunerii ,cu inscrierea definitive a dreptului de 

proprietate privata §i absenta sarcinilor incompatibile cu investitia; 

Documente de proprietate/administrare/superficie actualizate 

✓ In situatia in care solicitantul a facut dovada detinerii dreptului de 

proprietate/administrare/superficie la depunerea cererii de finantare, pentru imobile, prin prezentarea de 

extrase de carte funciara, in etapa precontractualA se va depune extrasul actualizat (sau extrasele actualizate) 

de carte funciara cu inscrierea definitive a dreptului de proprietate/administrare/superficieemis cu maximum 

30 de zile inaintea depunerii, din care s5 rezulte existenta dreptului de proprietate/administrare/superficie 

i absenta sarcinilor incompatibile cu investitia; 

In cazul in care solicitantul a depus pentru dovedirea dreptului de proprietate publicA, Hotararea Guvernului, 

publicata in Monitorul Oficial at RomAniei, conform Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publics, cu 

complearile si modificarile ulterioare ale Legii 287/2009 privind Codul Civil sau alte documente de proprietate, 

pentru cazuri particulare, in etapa precontractuala, se va confirma absenta sarcinilor incompatibile cu investitia, prin 

prezentarea dectaratiei de eligibilitate actualizate a reprezentantului legal al solicitantului. 

13. Hotararea de aprobare a proiectului in conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat in urma 

etapei de evaluare si selectie 

14. Devizul general actualizat in conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat in urma etapei de 

evaluare si selectie, clack este cazul 

15. Lista de echipamente $i/sau lucrari $i/sau servicii.  

In cazul in care a fost actualizata in procesul de evaluare selectie, se va atap documentul actualizat. 

16. Formularul bugetar "Fisa proiectului finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente 

Politicii de coeziune a Uniunii Europene" (cod 23), prevazut de Scrisoarea-cadru privind contextul 

macroeconomic, in conformitate cu prevederile art. 2 din H.G.93/2016 

17. Formularul nr. 1 - Fisk' de fundamentare. Project propus la finantare/finantat din fonduri europene in 

conformitate cu H.G. nr. 93/2016 

18. Daca este cazul, Avizul operatorilor de utilitati publice, pentru investitii privind retelele sistemelor 

de alimentare cu apa/de canalizare a apelor uzate si a apelor pluviale, precum si de iluminat public 
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Acest aviz se solicita pentru a se asigura conformitatea solutiilor tehnice din proiectul depus in cadrul Q.S. 9.1 

cu solutia tehnica existenta sau propusa in alte proiecte de investitii, precum i pentru a se confirma ca 

respectivele lucrari privind utilitatile nu sunt incluse in proiecte finantabile din alte programe/sursele proprii ale 

operatorului etc. 

19. Model P — Consimtamint privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

20. Alte documente actualizate (daca este cazul) 

In cazul in care solicitantul nu transmite documentele enumerate in cadrul prezentei sectiuni, cel mai tarziu in 

termenul maxim de 30 zile  lucratoare de la data primirii notificarii privind demararea etapei precontractuale, cu 

exceptiile prevazute de prezentul ghid cu privire la dreptul de proprietate publica, cererea de finantare va fi respinsa. 

 

4.4 Semnarea cererii de finantare si a documentelor 

Cererile de finantare depuse prin sistemul MySMIS, se vor transmite sub semnatura electronica extinsa, 

certificate in conformitate cu prevederile legale in vigoare, a reprezentantului legal al solicitantului/liderului de 

parteneriat, dupa caz, sau a persoanei imputernicite de catre acesta, daca este cazul. 

Declaratiile reprezentantului legal al solicitantului certificarea aplicatiei pot fi semnate astfel: 

✓ Olograf de catre reprezentantul legal al solicitantului §i electronic de catre persoana imputernicite. 

Pentru certificarea aplicatiei se va avea in vedere Modelul M - Certificarea aplicafiei din Ghidul General. 

In cazul proiectelor implementate in parteneriat, declaratiile reprezentantilor legali ai partenerilor vor fi semnate 

olograf de care acestia si se vor transmite sub semnatura electronica extinsa, certificate in conformitate cu prevederile 

legale in vigoare, a reprezentantului legal al liderului de parteneriat sau a persoanei imputernicite de ate acesta, daca este 

cazul. 

Astfel, documentele anexate la cererea de finantare vor fi incarcate in copie format pdf. sub semnatura electronics 

extinsa certificate a reprezentantului legal al solicitantului/liderului de parteneriat/persoanei imputernicite, dupa caz. 

Documentele anexate vor fi scanate integral, denumite corespunzator, wor de identificat si lizibile. 

 

5 VERIFICAREA SI CONTRACTAREA PROIECTELOR 

Proiectele care se vor depune in cadrul apelului vor fi selectate la nivel de propunere de proiect de catre Gruprurile 

de Actiune Locala printr-o procedura de selectie transparenta si echitabila, conform documentului ORIENTARILE 

PENTRU GRUPURILE DE ACTIUNE LOCALA PRIVIND IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR DE 

DEZVOLTARE LOCALA LA NIVELUL ORASELOR CU PESTE 20.000 LOCUITORI, Etapa a III-a 

mecanismului DLRC. cadrul apelurilor specifice, propunerile de proiecte ca§tigatoare find ulterior dezvoltate in 

proiecte mature ce vor fi verificate la nivelul AMPOR §i, ulterior, incarcate in sistemul MY SMIS. 

Proiectele mature, dezvoltate pe baza fi§elor de proiecte castigatoare (selectate de catre GAL-uri, in cadrul apelurilor 

corespunzatoare) vor intra intr-un sistem noncompetitiv de verificare contractare cu conditia indeplinirii criteriilor 

de verificare. 

Procesul de verificare (inclusiv etapa de vizita la fata locului) si precontractare a cererilor de  

finantare se va desfapra la nivelul Organismului Intermediar. Procedura de contractare a  
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proiectelor se va desfasura la nivelul AMPOR conform instructiunilor de contractare ale AMPOR pentru 

proiectele depuse in MYSMIS. 

In urma verificarii documentatiilor de contractare, AMPOR isi rezerva dreptul de a retuma beneficiarilor proiectele 

care nu indeplinesc criteriile de verificare, in scopul posibilitatii corectarii documentatiei pentru indeplinirea acestor 

criterii. 

In cadrul apelurilor de proiecte, prin derogare de la sectiunea 8.2.1, din Ghidul solicitantului -Conditii generale de 

accesare a fondurilor in cadrul POR 2014-2020 (cu modificeirile completarile ulterioare), expertii evaluatori 

pot solicita cloud solicitari de clarificari privind cererea de finantare, termenul de raspuns la aceste clarificari este 

de 5 zile lucratoare. Termenul de 5 zile lucratoare pentru raspunsul la solicitarea de clarificari poate fi prelungit doar in 

cazuri justificate de solicitant si acceptate de OI, pans la 10 zile lucratoare. 

Etapa de verificare se poate incheia cu recomandari, dacd este cazul, cu conditia ca solicitantul sa fie informat in acest 

sens, iar elementele respective sä fie solutionate in cadrul etapelor urmatoare ale procesului, insa nu mai tarziu 

de expirarea termenului limits de depunere a documentelor aferente etapei precontractuale, in caz contrar proiectul 

find respins 

Pentru categoriile 1-2 de solicitanti. se poate completa cererea de finantare si anexele acesteia. cu conditia anexarii la 

depunerea CF a urmatoarelor documente minimale: documentatia tehnicoeconomica. declaratiile in nume propriu al 

solicitantului. documentele privind demonstrarea dreptului invocat de solicitant permise de prezentul ghid.  

Pot fi depuse documente care au fost emise ulterior cererii de finantare. dar nu mai tarziu de termenul maxim de 

raspuns la ultima solicitare de clarificare pand in etapa de contractare.  

5.1 Renuntarea la cererea de finantare si restituirea documentatiei 

A se vedea prevederile sub-sectiunii 8.3 din cadrul Ghidului solicitantului - Conditii generale de accesare a 

fondurilor in cadrul POR 2014-2020. 

5.2 Contestatii  

Contestatiile se vor depune in conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului - Conditii generale de accesare a 

fondurilor in cadrul POR 2014-2020, sub-sectiunea 8.4. 

5.3 Etapa precontractuala 

Procedura de contractare a proiectelor se realizeaza in conformitate cu sub-sectiunea 8.5 din cadrul Ghidului 

solicitantului - Conditii generale de accesare a fondurilor in cadrul POR 2014-2020,cu modificarile si 

completarile ulterioare, precizarile cu privire la apelurile necompetitive, la care se adauga exceptiile stabilite in 

prezentul ghid cu privire la termenele de prezentare a unor documente, in etapa de implementare. 

In aceasta etapa se vor respecta recomandarile expertilor evaluatori.  

5.4 Contractarea proiectelor.   

Clauze contractuale generale, aspecte financiare, monitorizarea realizarii activitatilor proiectului, 

modificarea contractului de finantare 

Modelul standard de contract de finantare utilizat pentru contractarea proiectelor verificate este eel prezentat in cadrul 

Ghidul solicitantului -Conditii generale de accesare a fondurilor in cadrul POR 2014-2020. 

Cu toate acestea, clauzete specifice aplicabile proiectelor contractate In cadrul prezentelor apeturi 

de proiecte, sunt detaliate in cadrul Anexei - Model de contract Axa 9 la prezentul ghid. 
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5.5 Etapa de implementare 

Conform prevederilor si termenelor din prezentul document, inclusiv din contractul de finantare, beneficiarul din 
categoriiile 1-2 de solicitanti va trebui sa prezinte: 

1. Proiectul tehnic, in situatia in care nu a fost depus de solicitant odata cu cererea de finantare sau a fost actualizat 
ulterior. 

Se vor avea in vedere Grilele de analiza a conformitatii proiectului tehnic (Anexe la ghidul specific). 

2. Documente de proprietate aferente dreptului de proprietate publics 

Pentru dovedirea dreptului de proprietate publica asupra imobilelor, bunuri, retelelor de utilitati publice obiect al 
proiectului sunt prezentate urmatoarele documente, dupd caz: 

in mod obligatoriu (dace documentele finale privind proprietatea publics, de mai jos, nu au fost depuse inainte de 

semnarea contractului de finantare), eel mai tarziu la data emiterii autorizatiei de construire aferente proiectului, dar 

nu mai tarziu de un termen de maximum 1 an de la data intrArii in vigoare a contractului de finantare, se vor anexa extrasul 

de carte funciara cu inscrierea definitive sau alte documente care dovedesc detinerea dreptului de proprietate publicA, 

respectiv: 

I=1 inregistrarea imobilelor (teren si cladire) in registre (extras de carte funciara din care sä 

rezulte intabularea, precum Si incheierea), emis cu maximum 30 de zile inaintea depunerii, din care sa rezulte 

existenta dreptului de proprietate si absenta sarcinilor incompatibile cu investitia; 

SAU 

❑ In situatia anumitor bunuri, retele de utilitati publice, pentru dovedirea dreptului de 

proprietate publica: Hotararea Guvernului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, conform Legii nr. 213/1998 

privind bunurile proprietate publicd, cu completArile si modificarile ulterioare, Legii 287/2009 privind Codul 

Civil (extras din Monitorul Oficial al Romaniei, inclusiv anexele relevante) sau alte documente de proprietate, pentru 

cazuri particulare; 

in situatia in care documentele pentru dovedirea proprietatii publice nu sunt prezentate in aceastA etapa, eel mai tarziu la 

data emiterii autorizatiei de construire aferente proiectului, dar nu mai tarziu de un termen de maximum 1 an de la data 

intrarii in vigoare a contractului de finantare, contractul de finantare va fi reziliat. 

3. Pentru serviciile sociale, Licenta pentru fiecare serviciu social furnizat • 

 

In termenul maxim de 12 luni de la data plății finale după finalizarea implementării proiectului, este obligatorie 

prezentarea licenţei pentru fiecare serviciu social furnizat în cadrul obiectului proiectului. A se vedea şi clauza specifică 

din contractul de finanțare. 

NOTĂ: Implementarea proiectelor depuse in cadrul celor trei apeluri contribuie la implementarea 

Strategiilor de Dezvoltare Locala selectate la finantare în cadrul POCU 2014- 2020 și la atingerea obiectivelor și 

indicatorilor propuși de Grupurile de Acțiune Locală în cadrul SDL-uri. 

Ca urmare beneficiarul proiectului va colabora și va raporta indicatorii proiectului către Grupul de Acțiune Locală 

aferent Strategiei de Dezvoltare Locală din care face parte proiectul. (A se vedea Anexa 7 - Contract de 

finanțare.Condiții specifice PI 9.1) 

6 MODIFICAREA GHIDULUI SOLICITANTULUI 

Modificările la prezentul ghid se vor realiza în conformitate cu secțiunea 9 din cadrul Ghidului solicitantului -

Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020. AMPOR îşi rezervă dreptul de a introduce noi 

clauze contractuale. 

7  A N E X E  
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În cadrul prezentului Ghid se aplică anexele și modelele standard din cadrul secțiunii 10 din cadrul Ghidului 

solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor In cadrul POR 2014- 2020 precum şi cele din Procedura de 

Evaluare şi Selecţie specifică GAL Plaiuri Somesene, avizată de CCS Restrâns. 

Anexa 1. Formularul Fişă de proiect - model  

Anexa 2. Declarația de eligibilitate – model 

 Anexa 3. Declarația de angajament - model 

Anexa 4. Listă de echipamente/lucrări/servicii - model  

Anexa 5. Declarația privind nedeductibilitatea TVA - model 

Anexa 6. Notă privind încadrarea în standardele de cost – model 

Anexa 7. Acord de parteneriat 

Anexa 8. Conditii specifice. Contract de finanțare 
Anexa 9. Tabel Centralizator numere cadastrale obiective de investitie 
Anexa 10. Grile de verificare CAE/ETF 
Anexa 11. Modelul_O Aviz oportunitate investiţie MEN, precum şi cererea şi chestionarul de obţinere a avizului MEN 

(Modelele M şi N). 

Anexa 12. Model P – Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal 
Anexa 13. Descriere Indicatorilor 
Anexa 14. Declaraţia privind realizarea de modificări pe parcursul procesului de evaluare 

Anexa 15. Bugetul Fisei de Proiect 

Anexa 16 Glosar de termeni 

Procedura de Evaluare şi Selecţie specifică GAL Plaiuri Somesene, avizată de CCS Restrâns cu Anexele 

Sale (publicată şi pe site-ul www.galplaiurisomesene.ro) 
 

 

http://www.galplaiurisomesene.ro/

