
 
 

 

 
 
  
 
 

Anexa 1 - Formularul Fișei de proiect 

 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 
DEZVOLTARE LOCALĂ PLASATĂ SUB RESPONSABILITATEA COMUNITĂŢII 

Fișa de proiect 

 

Denumirea instituției 
solicitante: 

(Conform beneficiarilor eligibili menționați în ghid). 

Persoană de contact  

(inclusiv date de contact): 

 

Denumire/tip de instituții 
partenere şi datele lor de 
contact 

 

Titlul proiectului:  

Valoarea totală estimată a 
proiectului:  

Se va menționa valoarea totală, estimată  în lei, a proiectului.  

NOTĂ:  

Valoarea totală estimată a proiectului va fi calculată în funcţie 
de rezultatele așteptate și activităţile planificate. Se 
recomandă, totodată, să se aibă în vedere o estimare cât mai 
realistă a valorii totale a proiectului. 

Verificarea modului de calcul a valorii totale estimate în raport 
cu rezultatele și activitățile proiectului se va face ulterior, după 
depunerea cererii de finanțare 

Durata estimată a 
proiectului: 

Se va estima durata totală, în luni, a proiectului 

Zona vizată de proiect: Se va menționa zona vizată de proiect, cu delimitarea acesteia, 
(la nivel de străzi, cartier, bariere naturale (dacă e  cazul) etc.) 



 
 

 

 
 
  
 
 

NOTĂ: Este necesar ca proiectul să vizeze cel puțin o zonă 
urbană marginalizatăI, fără a se limita doar la aceasta.    

Populația vizată de proiect: Se va estima dimensiunea totală a populației vizate de proiect 
(inclusiv a celei nemarginalizate).  

 

1.Proiectul propus contribuie la atingerea obiectivului specific al programului, respectiv:  

OS91 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri 
integrate 

Faceti o estimare a numărului de persoane marginalizate care vor beneficia de aceste măsuri.  

 

 

  

2. Menționați principalele rezultate (obiective)  pe care proiectul își propune să îl atingă  

 

 

 

 

 

 

3. Cum propune proiectul să realizeze schimbarea anticipată? 

 
I “Selectarea zonelor urbane în care este indicată aplicarea abordării CLLD se va face pe baza criteriilor de 

dimensiune și coerență. Din punctul de vedere al dimensiunii, populația vizată de un parteneriat local va 

cuprinde între 10.000 și 150.000 de locuitori. 

Din punctul de vedere al coerenței, zonele vizate de un parteneriat local (grup de acțiune locală) trebuie să fie 
coerente din punct de vedere economic, social și fizic, prin coerență înțelegându-se „funcționalitatea” zonei în 
sensul susținerii obiectivelor strategiei de dezvoltare locală. Teritoriul va cuprinde una sau mai multe zone urbane 
marginalizate (cum ar fi zone de tip ghetou cu blocuri) alături de zona urbană funcțională din care fac parte 
acestea”  (Anexa 10.5 la Ghidul solicitantului POR  2014-2020) 



 
 

 

 
 
  
 
 

(Pentru fiecare rezultat pe care proiectul își propune să îl atingă și care a fost menționat la punctul 
2, enumerați principalele activități precum și o descriere concisă a acestora în maxim 20 de 
rânduri). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Indicatori de realizare ai programului  

(Bifați indicatorul și/sau indicatorii de realizare din program care vor fi utilizați pentru a măsura 
intervențiile descrise mai sus, inclusiv o estimare a țintei) 

Spații deschise create sau reabilitate în zonele urbane - 

estimare țintă:……………metri pătrați 

 

Clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane –  

estimare țintă:……………metri pătrați 

 

5. Evaluarea stadiului de maturitate al proiectului 

(Bifați căsuțele corespunzătoare în cazul existenţei unor studii preliminare) 

         studiu de fezabilitate  

         studii de piaţă 



 
 

 

 
 
  
 
 

         proiect tehnic şi detalii de execuţie  

         contract de lucrări 

         altele (specificaţi şi prezentaţi pe scurt informaţiile cuprinse în acestea) 

 

 

 

6. Încadrarea proiectului în documentele strategice naționale relevante 

(Precizaţi căror obiective /acțiuni din Strategia naţională privind incluziunea socială şi 
reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020, adoptată prin HG 383/2015, Strategia 
guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor 2014-
2020, planurilor de dezvoltare regională, sau din alte strategii relevante în domeniu, le 
corespund obiectivele proiectului).  

 

 

 

7. Grupurile țintă vizate 

Identificați grupurile țintă vizate de proiectul propus (de ex.: NEETs, copii în situații de risc, 
persoane vârstnice, populație de etnie romă etc.). 

 

 

 

 

8. Identificarea problemelor la nivelul grupului țintă 

(Pentru fiecare grup țintă prezentat anterior, identificați principalele probleme care determină 
nevoia pentru proiectul propus) 

 

 

 

 



 
 

 

 
 
  
 
 

 

9. Modalitățile de rezolvare a problemelor grupului țintă 

(Pentru fiecare problemă identificată anterior, descrieți modalitatea în care proiectul ar sprijini 
efectiv grupurile țintă) 

 

 

 

 

10. Complementaritatea între investiţie şi măsurile soft, de tip FSE  

 

 

 

 

11. Surse de finanţare 

(Se va specifica suma totală defalcată pe surse – POR, buget local, buget de stat, contribuţie 
proprie, alte surse) 

 

 

 

 

12. Sustenabilitate 

(Se va detalia modul în care va fi gestionată/finanțată infrastructura după încheierea perioadei 
de finanţare DLRC) 

 

 

 

13. Respectarea principiilor orizontale privind nediscriminarea, egalitatea de gen si dezvoltarea 
durabila 



 
 

 

 
 
  
 
 

(Se va detalia contributia proiectului la respectarea principiilor orizontale) 

 

 

 

14. Riscuri estimate  

(Se vor estima riscurile, inclusiv cele de implementare a proiectului, cu evidențierea măsurilor de 
contracarare a potențialelor riscuri de segregare: rezidenţială ,educaţională, etc). 

  

 

 

 

(Acest formular nu constituie o cerere de finanțare pentru POR.  

Fișele de proiect vor face obiectul procesului de evaluare și selecție organizat la nivelul GAL, în 
vederea selectării proiectelor care vor fi propuse pentru finanțare POR).  

 

Reprezentant legal, 

(Nume și prenume, semnătură, ștampila instituției) 

______________________ 

Data: 

(Zz/ll/aaaa) 

__/__/____ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 
  
 
 

ANEXA 2 

 

Grila de verificare a eligibilității și conformității administrative  

pentru fișele de proiecte depuse la GAL Plaiuri Someșene,  

aferente apelurilor lansate pentru intervențiile de tip POR,  

aprobate în conformitate cu SDL Gherla 

 

 

Denumire solicitant: 
Titlu proiect: 
Data lansării apelului de selecție de către GAL: 
Data înregistrării proiectului la GAL: 
Obiectivul proiectului: 
Amplasare proiect (localitate): 
Statut juridic solicitant: 
Date personale reprezentant legal 
Nume: ___________________________  Prenume: __________________________ 
Funcție reprezentant legal: 
 
VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE ȘI CONFORMITATE ADMINISTRATINVĂ 

ALE FIȘEI DE PROIECT 

Criterii de eligibilitate minime obligatorii Răspuns existență  
la dosar 

DA NU 

Proiectul a fost depus în termenul limită propus de apelul de 

proiecte lansat 

  

Proiectul se incadrează în tipul de intervenție din apelul lansat   

Fișa de proiect respectă modelul standard propus   

Fișa este redactată în limba română, în format electronic, 

semnată de reprezentantul legal al solicitantului 

  



 
 

 

 
 
  
 
 

Proiectul va fi implementat în aria de acoperire a SDL Gherla   

Perioada de implementare a activităților din fișa de proiect nu 

depășeste 31.12.2023 

  

Activitățile înscrise în fișa de proiect sunt eligibile în 

conformitate cu Ghidul Solicitantului respectă regulile POR/ 

POCU 

  

Grupul tintă vizat de activitățile fișei de proiect este 

reprezentat de persoane care au fost definite în Strategia de 

Dezvoltare Locală Gherla ca făcând parte din categoriile 

aflate în risc de sărăcie sau excluziune social 

  

Proiectul răspunde la indicatorii de realizare și rezultat 

aferenți apelului lansat de GAL Plaiuri Someșene 

  

Solicitantul se incadrează în tipurile de solicitanți eligibili POR 

/ POCU - forma de organizare a solicitantului 

  

Bugetul conține cheltuieli eligibile conform Ghidului 
Solicitantului 

  

Bugetul se incadrează în limitele - valori minime și maxime 

stabilite de Ghidul Solicitantului și de Apel 

  

Solicitantul are contribuți proprie - dacă este cazul   

Solicitantul are sediul / punctul de lucru / filiala/ sucursala în 

UAT Gherla vizat de strategia de dezvoltare locală - dacă este 

cazul 

  

Solicitantul a demonstrat Asigurarea complementaritații 

investițiilor hard și soft sau cu alte proiecte finanțate din 

POCU / POR sau din Buget local / Național 

  

Solicitantul nu are înregistrate datorii la bugetul general 
consolidat și la bugetele locale, atat pentru sediul social, cat 
și pentru toate punctele de lucru - dovada certificat de 
atestare fiscală 

  

Solicitantul nu are consemnate fapte de natură penală - cazier 
judiciar 

  

 



 
 

 

 
 
  
 
 

Observații 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
. 
 

DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI  

PROIECTUL ESTE:  

 ELIGIBIL  

 NEELIGIBIL  

 

Observații:  

Se detaliază: 

- pentru fiecare criteriu de eligibilitate, care nu a fost îndeplinit, motivul 

neeligibilității, dacă este cazul, 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

….. 

 

Aprobat: Reprezentant Legal Asociația GAL "Plaiuri Somesene" 

Nume/Prenume ________________________  

Semnatura _________________________  

Data ________________________  

Ștampila 

 

 

 



 
 

 

 
 
  
 
 

Verificat: Evaluator - Expert Asociația GAL "Plaiuri Someșene" 

Nume/Prenume ________________________  

Semnătura ____________________________  

Data __________________________  

 

Întocmit: Evaluator - Expert Asociația GAL "Plaiuri Someșene" 

Nume/Prenume ________________________  

Semnatura _________________________  

Data  

 

ANEXA 3 

Grila de evaluare tehnică și financiară 

pentru fișele de proiecte depuse la GAL Plaiuri Someșene  

și aferente apelurilor lansate pentru intervențiile de tip POR, 

aprobate în conformitate cu SDL Gherla 

 

Grila de verificare ETF POR/ POCU este realizată cu respectarea criteriilor 

minime obligatorii de prioritizare și selecție. 



 
 

 

 
 
  
 
 

Nr. 

Crt. 

Categorii/ subcategorii Punctaj 

total 

maxim 

Puctaj 

maxim 

per 

criteriu 

Punctaj 

minim 

total 

POR 

Punctaj 

minim 

per 

criteriu 

Punctaj 

minim 

total 

POCU 

Punctaj 

minim 

per 

criteriu 

1. Capacitatea solicitantului și a 
partenerilor 

20  10  14  

 Din descrierea proiectului 

rezultă experiența specifică 

relevantă pentru 

implementarea activităților din 

fișa de proiect 

 5  2,5  3,5 

 Rolurile solicitantului și al 

partenerilor sunt exprimate 

clar prin descrierea atribuțiilor 

și implicării acestora din punct 

de vederea al resurselor 

umane, materiale și financiare 

 5  2,5  3,5 

 Solicitantul / Partenerii fac 

dovada capacității financiare 

pentru susținerea proiectului 

 5  2,5  3,5 

 Fișa de proiect are anexate 

documentele tehnice solicitate 

în apelurile POR/ POCU 

(Solicitantul poate justifica 

activitățile proiectului prin 

documente valide precum: 

studii, contracte, proiecte) 

 5  2,5  3,5 

2. Atingerea obiectivelor și 

corelarea acestora cu 

rezultatele așteptate / 

măsurile/ indicatorii 

intervenției 

24  12  18  



 
 

 

 
 
  
 
 

 Activitățile proiectului 

contribuie la atingerea 

obiectivelor generale ale SDL 

 3  2  3 

 Activitățile proiectului 

contribuie la atingerea 

indicatorilor specifici măsurilor 

și intervențiilor SDL 

 2  1  1 

 Metodologia de implementare a 

activităților este descrisă 

concret și susține atingerea 

rezultatelor 

 3  1  2 

 Rezultatele sunt corelate cu 

obiectivele, activitățile și 

indicatorii intervenției 

 3  1  2 

 Rezultatele proiectul depășesc 

atingerea indicatorilor specifici 

măsurilor și intervențiilor SDL 

 1  0  0 

 Sunt descrise concret 

modalitățile de transfer a 

rezultatelor proiectului 

 3  1  2 

 Fișa de proiect prezintă clar 
riscurile estimate și soluțiile 
identificate pentru depașirea 
acestora 

 3  1  2 

 Fișa de proiect este corelata și 

complementară cu fișa de 

proiect/activități care vizează 

alte măsuri/intervenții din SDL 

 6  4  4 

3. Descrierea categoriilor de grup 
tintă vizate 

15  7,5  10  

 Fișa de proiect include 

categoriile de grup țintă 

specifice SDL 

 3  1,5  2 



 
 

 

 
 
  
 
 

 Sunt descrise criteriile de 

identificare și selecție a 

grupului țintă care participă la 

activitațile proiectului 

 3  1,5  2 

 Există corelare între nevoile 

grupului țintă și rezultatele 

proiectului 

 3  1,5  2 

 Fișa de proiect vizează 

depășirea indicatorului de grup 

țintă definit în apel 

 3  1  2 

 Fișa de proiect vizează 

includerea în activități a 

populației de etnie romă/ 

tinerilor din ZUM/ a femeilor 

 3  1,5  2 

4. Sustenabilitate 6  3  3  

 Fișa de proiect conține 

modalități concrete de 

valorificare a rezultatelor 

acesteia după finalizarea 

proiectului 

 3  1,5  1,5 

 Proiectul are impact la nivelul 

comunității la cel puțin 1 an 

după finalizarea proiectului 

 3  1,5  1,5 

5. Buget 24  12  18  

 Bugetul respectă formatul 

apelului și toți indicatorii 

acestuia sunt corect calculați și 

fundamentați 

 8  4  6 

 Bugetul este corelat cu 

activitățile și rezultatele 

proiectului 

 8  4  6 

 Cheltuielile bugetare sunt 

corelate cu planul de achiziții 

 8  4  6 



 
 

 

 
 
  
 
 

6. Complementaritatea POR/ 
POCU 

5  2,5  3  

 Fișa de proiect explică 

complementaritatea FEDR / FSE 

și vice-versa 

 5  2,5  3 

7. Principii orizontale 6  3  4  

 Fișa de proiect vizează 

principiul egalității de șanse 

(egalitate de gen/ 

nediscriminare) 

 3  1,5  2 

 Fișa de proiect vizează 

principiul dezvoltării durabile 

(poluatorul platește/ 

biodiversitate / utilizare 

eficientă a resurselor / 

atenuarea și adaptarea la 

schimbările climatice / 

reziliența la dezastre) 

 3  1,5  2 

 
În procesul de evaluare, se vor înlocui subcategoriile cu criterii/ documente 

specifice fiecarui apel lansat în conformitate cu particularitațile intervențiilor. 

 

Criteriile de prioritizare și selecție propuse de GAL Plaiuri Somesene în 

funcție de specificul intervențiilor din SDL sunt următoarele: 

Nr. Intervenții / Apeluri Indicatori Grad minim de 

realizare 

indicatori 

1. Extinderea optimizarea 

retelei de piste de 

biciclete 

Îmbunătățirea imaginii zonei la nivelul 

locuitorilor municipiului 

5 km pista 0,5 

% 

2. Amenajare de sensuri 

unice și parcări în 

preajma școlilor, 

Îmbunătățirea imaginii zonei la nivelul 

locuitorilor municipiului 

1 sens unic, 10 

locuri de 

parcare 



 
 

 

 
 
  
 
 

liceelor, gradinițelor, 

spitalului, clinicii 

3. Înființare servicii de 

transport public 

Îmbunătățirea imaginii zonei la nivelul 

locuitorilor municipiului 

0,5 % 

Scăderea ratei abandonului școlar și a 

ratei de parăsire timpurie a școlii în 

rândul copiilor și tinerilor din ZUM 

0,5 % 

Creșterea ratei de participare la 

învățământ a copiilor din zona 

0,5 % 

4. Instalarea /construcție 

toalete publice 

Creșterea satisfacției rezidentilor cu 

condițiile de trai și serviciile de care 

dispun în zona (comunitare, medicale, 

educaționale, sociale) 

2% 

5. Restaurarea 

functionalizarea Pieței 

Centrale / Parcului mic 

Îmbunatatirea imaginii zonei la nivelul 

locuitorilor municipiului 

1% 

6. Extinderea/modernizarea 

adapostului pentru 

animale 

Numar de spații publice 

renovate/refuncționalizate 

1 

7. Construirea de locuințe 

sociale pe str. Pescarilor 

Îmbunătățirea condițiilor de locuire 360 persoane 

Reducerea numarului de persoane 

aflate în risc de saracie sau excluziune 

sociala în randul rezidentilor din zona 

urbană marginalizată 

360 persoane 

Scaderea numarului de copii aflați în 

situații de vulnerabilitate 

20 persoane 

Cresterea ratei de participare la 

învățămant a copiilor din zona 

1% 

8. Stimularea înființării de 

noi afaceri prin măsuri 

integrate de 

consiliere/formare/ment 

orat/scheme de 

microgranturi 

Creșterea nivelului de calificare, al 

deprinderilor și abilităților relevante 

pentru intrarea pe piața muncii ale 

adulților din ZUM; 

30 persoane 

Cresterea participarii la scheme 

speciale de servicii active de ocupare 

30 de persoane 



 
 

 

 
 
  
 
 

individualizate, din care femei, tineri, 

romi; 

Reducerea numarului de persoane 

aflate în risc de sărăcie sau excluziune 

socială în randul rezidenților din zona 

urbană marginalizată 

40 persoane 

Creșterea ocupării în sectorul formal în 

randul persoanelor din ZUM 

femei 14 

persoane  

tineri 10 

persoane  

romi 4 

persoane 

Îmbunătățirea imaginii zonei la nivelul 
locuitorilor municipiului 

1% 

9. Inființarea de 

Intreprinderi sociale 

componenta soft 

Creșterea ocupării în sectorul formal în 

randul persoanelor din ZUM. 

12 persoane 

dintre care 

minim: femei 4 

persoane tineri 

2 persoane 

romi 2 

persoane 

Îmbunatatirea imaginii zonei la nivelul 

locuitorilor municipiului 

1% 

10. Schema de minimis 

pentru crearea 

infrastructurii 

Intreprinderilor sociale 

Creșterea ocupării în sectorul formal în 

randul persoanelor din ZUM 

femei 10 

persoane  

tineri 20 

persoane  

romi 3 

persoane 

11. Programe de ucenicie, 

formare profesionala, 

consiliere si orientare 

Reducerea numarului de persoane 

aflate în risc de saracie sau excluziune 

sociala în randul rezidentilor din zona 

urbană marginalizată 

160 de 

persoane 



 
 

 

 
 
  
 
 

vocationala pentru tineri 

si adulti 

Cresterea nivelului de calificare, al 

deprinderilor și abilitților relevante 

pentru intrarea pe piata muncii ale 

adultilor din ZUM 

160 persoane 

Cresterea ocupării în sectorul formal în 

rândul persoanelor din ZUM 

27 persoane, 

dintre care 

minim: femei 

10 persoane 

tineri 10 

persoane romi 

2 persoane 

Cresterea participarii la scheme 

speciale de servicii active de ocupare 

individualizate, din care femei, tineri, 

romi; 

160 persoane, 

dintre care 

minim: 

femei 30 

persoane 

tineri 30 

persoane 

romi 10 

persoane 

Creșterea ratei de participare la 

învățământ a copiilor din zonă 

0,5% 

12. Renovarea, amenajarea 

și dotarea cresei 

Scăderea numărului de copii aflați în 

situație de vulnerabilitate 

3 persoane 

  Cresterea numărului de copii care 

beneficiază de servicii specializate si de 

beneficii sociale; 

10 copii 

  Cresterea ocupării în sectorul formal în 

randul persoanelor din ZUM; 

6 persoane, 

dintre care 

minim 6 femei 

  Cresterea satisfacției rezidentilor cu 

conditiile de trai si serviciile de care 

2% 



 
 

 

 
 
  
 
 

dispun în zonă (comunitare, medicale, 

educationale, sociale) 

13. Construire si dotare 

centre comunitare 

ntegrate 

Cresterea numărului de copii care 

beneficiază de servicii specializate si de 

beneficii sociale; 

10 persoane 

Scaderea numărului de copii aflați în 

situafii de vulnerabilitate 

5 persoane 

Cresterea satisfactiei rezidentilor cu 

conditiile de trai si serviciile de care 

dispun in zona (comunitare, medicale, 

educationale, sociale) 

2% 

14. Operationalizare centru 

comunitar integrat 

Cresterea satisfactiei rezidentilor cu 

conditiile de trai si serviciile de care 

dispun în zona (comunitare, medicale, 

educationale, sociale) 

4% 

Îmbunatațirea stării de sanatate a 
populafiei 

0,9% 

Scaderea numarului de copii aflafi în 

situații de vulnerabilitate 

5 persoane 

Cresterea satisfactiei privind relațiile în 

cadrul comunitații si a niveluiui de 

încredere în alte persoane, în ceilalți 

membri ai comunitații, precum si în 

institutii 

3% 

Cresterea ocuparii în sectorul formal în 

randul persoanelor din ZUM 

5 persoane, 

dintre care 

minim: femei 3 

persoane 

Cresterea numarului de copii care 

beneficiază de servicii specializate si 

de beneficii sociale 

90 persoane 

15. Modernizarea cantinei 

sociale 

Număr de spații publice 

renovate/refuncționalizate 

1 



 
 

 

 
 
  
 
 

16. Construire/amenajare/do 

tare unitati de 

Învatamant in vederea 

furnizarii unor servicii 

educationale de calitate, 

in special a celor de tip 

afterschool 

Cresterea ratei de participare la 

învățământ a copiilor din zonă; 

1% 

Scăderea ratei abandonului scolar si a 

ratei de părăsire timpurie a scolii în 

randul copiilor si tinerilor din ZUM; 

2% 

Cresterea numărului de copii care 

beneficiază de servicii specializate și 

de beneficii sociale 

80 

Scăderea numărului de copii aflați în 

situații de vulnerabilitate 

5 persoane 

17. Formarea personalului si 

furnizarea serviciilor de 

tip after-school, oferirea 

de subventii, etc 

Cresterea satisfactiei privind relațiile în 

cadrul comunității si a niveluiui de 

încredere în alte persoane, în ceilalți 

membri ai comunității, precum si în 

institutii 

1% 

Cresterea numărului de copii care 

beneficiază de servicii specializate si 

de beneficii sociale 

60 de persoane 

Cresterea satisfactiei rezidenților cu 

conditiile de trai si serviciile de care 

dispun în zonă (comunitare, medicale, 

educationale, sociale) 

6% 

Scăderea ratei abandonului scolar și a 

ratei de părăsire timpurie a școlii în 

randul copiilor si tinerilor din ZUM 

2% 

Cresterea nivelului de calificare al 

deprinderilor și abilitaților relevante 

pentru intrarea pe piața muncii ale 

adultilor din ZUM 

4 persoane 

Cresterea ratei de participarre la 

invațamant a copiilor din zona 

2,5% 



 
 

 

 
 
  
 
 

Cresterea ocuparii în sectorul formal in 

randul persoanelor din ZUM 

4 persoane, 

dintre care 

minim 3 Femei 

18. Dotarea spitalului cu 

aparatura de specialitate 

Cresterea satisfacției rezidenților cu 

condițiile de trai si serviciile de care 

dispun in zona (comunitare, medicale, 

educationale, sociale) 

2% 

Îmbunatațirea stării de sanatate a 
populației; 

0,9% 

19. Frigiderul comunitar Cresterea participarii rezidenților la 

activități pentru atingerea unor 

objective comune 

10 persoane 

Cresterea satisfacției privind relațiile în 

cadrul comunitatii si a nivelului de 

incredere in alte persoane, in ceilalți 

membri ai comunitatii, precum și în 

instituții 

2% 

Reducerea numărului de persoane 

aflate în risc de saracie sau excluziune 

socială în randul rezidentilor din zona 

urbană marginalizată 

150 persoane 

Creșterea ocupării în sectorul formal în 

rândul persoanelor din ZUM 

2 persoane 

20. Biblioteca de lucruri Cresterea participării rezidenților la 

activități pentru atingerea unor 

obiective comune 

130 persoane 

Reducerea numărului de persoane 

aflate în risc de sărăcie sau excluziune 

socială în randul rezidenților din zona 

urbană marginalizată 

150 persoane 

Cresterea satisfacției privind relațiile în 

cadrul comunității și a nivelului de 

încredere în alte persoane, în ceilalți 

2% 



 
 

 

 
 
  
 
 

membri ai comunității, precum și în 

instituții 

Creșterea ocupării în sectorul formal în 

rândul persoanelor din ZUM 

2 persoane 

21. Campanie de informare, 

constientizare și 

mobilizare în domenii 

prioritare: ecologizare, 

salubrizare, igienizare a 

zonei, sanitar, legislativ, 

dezvoltare personală etc. 

cu participarea 

comunității 

Cresterea participării rezidenților la 

activități pentru atingerea unor 

obiective comune 

360 persoane 

Îmbunătățirea condițiilor de locuire 360 persoane 

22. Renovarea amenajarea 

spațiilor destinate 

activităților culturale 

Număr de spații publice 

renovate/refuncționalizate 

1 

23. Construire și promovare 

brand local 

Îmbunătățirea imaginii zonei la nivelul 

locuitorilor municipiului 

1% 

 
 

În cadrul grilei de verificare tehnico-financiară, la criteriile Atingerea 

obiectivelor (și corelarea acestora cu rezultatele așteptate/ măsurile/ indicatorii 

intervenției) și Sustenabilitate, se va ține cont de gradul minim de realizare a 

indicatorilor SDL, propus de GAL Plaiuri Someșene în funcție de specificul fiecărei 

intervenții din SDL. 

În Ghidul Solicitantului vor fi prezentate fișele de evaluare la fiecare 

intervenție în parte cu respectarea prezentei anexe. 

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 pentru poriectele POR. 



 
 

 

 
 
  
 
 

 

Observații 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
. 
 

DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI  

PROIECTUL ESTE:  

 ELIGIBIL  

 NEELIGIBIL  

 

 

Observații:  

Se detaliază: 

- pentru fiecare criteriu de verificare tehnico-financiară, care nu a fost îndeplinit, 

dacă este cazul, 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

….. 

 

 

 

 



 
 

 

 
 
  
 
 

Aprobat: Reprezentant Legal Asociația GAL "Plaiuri Somesene" 

Nume/Prenume ________________________  

Semnatura _________________________  

Data ________________________  

Ștampila 

 

Verificat: Evaluator - Expert Asociația GAL "Plaiuri Someșene" 

Nume/Prenume ________________________  

Semnătura ____________________________  

Data __________________________  

 

Întocmit: Evaluator - Expert Asociația GAL "Plaiuri Someșene" 

Nume/Prenume ________________________  

Semnatura _________________________  

Data  

 

ANEXA 4 - Model C1 – Declarația de angajament 

 
 

DECLARAŢIE DE ANGAJAMENT 
 

 



 
 

 

 
 
  
 
 

Subsemnatul , [Numele complet] , CNP [Codul numeric personal] , posesor/posesoare 

al/a C.I. seria [Seria documentului de identitate] , nr. [Numărul documentului de 

identitate] , eliberate de [Denumirea autorității emitente] , în calitate de 

reprezentant legal al  [Denumirea solicitantului]   ………………………, Solicitant de 

finanţare pentru proiectul ”[Titlul complet al proiectului]” din care această 

declaraţie face parte integrantă, mă angajez ca [Denumirea solicitantului]    

A. Să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în 
condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente 
structurale 

B. Să menţină proprietatea facilităţilor construite/ modernizate/ extinse (unde 
este cazul), a bunurilor achiziţionate şi natura activităţii pentru care s-a 
acordat finanţare şi să nu ipotecheze aceste bunuri, cu excepția situațiilor 
prevăzute în contractul de finanțare, pe o perioadă de cel puţin 3 ani de la 
efectuarea plății finale, sau în termenul prevăzut de normele privind ajutorul 
de stat 

C. În cazul în care va primi finanțare din POR 2014-2020 pentru investiții în 
infrastructură sau producție, pe termenul de 3 ani anterior menționat sau în 
termenul prevăzut de normele privind ajutorul de stat, după caz, nu trebuie:  

a. să înceteze sau delocalizeze activitatea productivă în afara regiunii de 
dezvoltare regională în cadrul căruia a fost prevăzuită inițial 
implementarea proiectului; 

b. să realizeze o modificare a proprietății asupra unui element de 
infrastructură care dă un avantaj nejustificat unui terţ;  

c. să realizeze o modificare substanțială care afectează natura, 
obiectivele sau condițiile de realizare și care ar determina subminarea 
obiectivelor inițiale ale acesteia. 

D. Să respecte, pe durata pregătirii şi implementării proiectului, prevederile 
legislaţiei comunitare şi naţionale în domeniul dezvoltării durabile, egalităţii 
de şanse şi nediscriminării şi egalităţii de gen. 

E. Să respecte, pe perioada de durabilitate a proiectului, următoarele condiții, 
sub sancțiunile prevăzute în contractul de finanțare: 

a. să nu se afle în stare de faliment 
b. să nu-și suspende activitatea economică 
c. să nu fie în dificultate, în conformitate cu prevederile Regulamentului 

(UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor 



 
 

 

 
 
  
 
 

categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea 
articolelor 107 și 108 din tratat. 

d. Să nu fi fost găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, 
pentru comiterea unei fraude/ infracțiuni referitoare obţinerea şi 
utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale 
aferente acestora, în conformitate cu prevederile Codului Penal 
aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările 
ulterioare (Unde este cazul) să dețină dreptul legal de a desfășura 
activitățile prevăzute în cadrul proiectului. 

e. (Unde este cazul) să dețină dreptul legal de a desfășura activitățile 
prevăzute în cadrul proiectului. 

F. În cazul în care solicitantul desfășoară sau va desfășura activități în mai multe 
domenii de activitate, ajutorul de minimis obținut prin POR 2014-2020 nu va 
fi utilizat într-un alt domeniu de activitate (i.e. clasă CAEN) decât cel 
menționat în cererea de finanțare. 

G. (În cazul unei cereri de finanțare care presupune înființarea unui sediu 
secundar (punct de lucru) ori activarea într-un nou domeniu de activitate 
(clasă CAEN) ca urmare a realizării investiției) Să înregistreze locul de 
implementare a proiectului ca punct de lucru și să obțină, până la finalizarea 
perioadei de implementare a proiectului, autorizarea domeniului de activitate 
(i.e. clasa CAEN) vizat de proiect, la locul de implementare (i.e. sediul 
principal sau secundar) a proiectului, conform prevederilor legislației în 
vigoare. 

H. Să facă dovada obținerii mărcii sociale prin depunerea certificatului de marcă 
socială în etapa de precontractare 

I. Să notifice GAL Plaiuri Someșene/OI/AMPOR asupra oricărei situații 
intervenite de natură a afecta cele angajate, în termen de maximum 5 zile 
lucrătoare de la apariția acesteia. 

J. Să asigure pe toata perioada de durabilitate a contractului de finanțare 
desfășurarea activităților de tip FSE/măsuri de tip soft de incluziune socială/ 
promovate prin POCU 2014-2020, în special cele prevăzute în cadrul axelor 
prioritare 3 - Locuri de muncă pentru toți  și axa 4 - Incluziunea socială și 
combaterea sărăciei- Dezvoltare Locala Integrata (obiectivele specifice 4.1, 
4.2, 4.4). 

K. Să respecte și să aplice prevederile REGULAMENTULUI UE nr. 679 din 27 aprilie 
2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea 



 
 

 

 
 
  
 
 

datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de 
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia 
datelor).  

 

 

[Numele complet al reprezentantului legal] 

Semnătura 

 

ANEXA 5 
 
 
 
 

DECLARATIE CU PRIVIRE LA EVITAREA DUBLEI FINANȚĂRII 

In calitate de  ___________ al _________________, subsemnatul 

identificat cu  ______________  seria  _________________  nr.  ______________ , eliberat de 

 ____________  la data de  _____________________ , cunoscand ca falsul in declaratii este 

pedepsit in conformitate cu Art. 326 din Codul Penal, declar pe propria raspundere ca: 

1. ____________________________________ a primit contracte sau imprumuturi de la Banci 

europene, State Membre ale UE sau institutiile Uniunii Europene in ultimii 3 ani sau urmeaza sa 

primeasca finantari nerambursabile: 

DA/NU 

În situatia unui raspuns afirmativ, vă rugăm să specificați proveniența 
finanțării și să completați informațiile solicitate în tabelele următoare: 
 

 
I Se va completa pentru fiecare membru al parteneriatului, pentru fisele de proiecte care se implementeaza in 
parteneriat. 



 
 

 

 
 
  
 
 

Fondul, 

programul , 

sau alte 

surse de 

finantare 

Denumirea 

proiectului 

și numarul 

de 

referinta 

Suma 

EUR/RON 

Data 

obtinerii 

finantarii 

Obiectivele 

proiectului 

Perioada de 

implementare 

Activitatile 

derulate in 

cadrul 

proiectului 

       

 

2. ______________________________ are cereri de finantare depuse in ultimele 6 luni sau 

pe cale de a fi depuse la Institutiile UE, Bancile europene sau Statele Membre ale UE in anul 

curent: 

DA/ NU



 
 
 
 
 

 

 

ss          
 
 
 

 
 

În situatia unui raspuns afirmativ, va rugam sa specificati provenienta finantarii si sa 

completati informatiile solicitate in tabelele urmatoare: 

 

3. Fisa de proiect ________________________ si activitatile acesteia nu au primit nici o alta 
finantare din fonduri publice nationale sau comunitare. 

4. Am verificat datele din prezenta declaratie, care este completa si corecta. 

Data:  __________  

Prenume si Nume: Semnatura 

Stampila 
 

 

ANEXA 6 

 

Declaraţia de eligibilitate 

 

[ Acest model se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului.. ]  

 

Subsemnatul …………………………….… , CNP.................. posesor al CI seria ……..nr. 

………………………, eliberată de ...................................,  în calitate de reprezentant 

legal(funcţie) al ……………………………… (completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante), 

cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de Codul Penal, declar pe propria răspundere 

că: 

Fondul, programul, 

sau alte surse de 

finantare 

Denumirea 

proiectului si 

numarul de 

referinta 

Suma 

EUR/RON 

Stadiul 

implementarii 

(in curs de evaluare 

selectat, respins) 

Obiectivele 

proiectului 

Activitatile 

derulate in 

cadrul 

proiectului 

      



 
 
 
 
 

 

 

ss          
 
 
 

 
 

A. (completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante) depune propunerea de proiect cu 
titlul ........................, din care această declaraţie face parte integrantă, în cadrul 
Strategiei de Dezvoltare locală a Municipiului Gherla, pentru 
Apelul……………………………………………………………., în calitate de solicitant 

B.  (completaţi cu denumirea organizaţiei solicitante)  NU se află în următoarele situații 
începând cu data depunerii propunerii de proiect, pe perioada de evaluare, selecţie şi 
contractare: 

a) să se afle în stare de faliment/ insolvenţă sau obiectul unei proceduri de lichidare 
sau de administrare judiciară, a încheiat acorduri cu creditorii, şi-a suspendat 
activitatea economică sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii 
sau se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute 
de legislaţia sau de reglementările naţionale; 

b) să facă obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa într-una din situațiile 
de la punctul a; 

c) să fie în dificultate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) NR. 
651/2014 al COMISIEI din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de 
ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat; 

d) să fie găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea 
unei fraude/ infracțiuni referitoare la obţinerea şi utilizarea fondurilor europene 
şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, în conformitate cu 
prevederile Codului Penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările și 
completările ulterioare. 

C. Reprezentantul legal care îşi exercită atribuţiile de drept pe perioada procesului de 
evaluare, selecție și contractare trebuie să NU se afle într-una din situațiile de mai jos: 

a) să fie subiectul unui conflict de interese definit în conformitate cu prevederile 
naţionale/comunitare în vigoare sau să se afle într-o situaţie care are sau poate 
avea ca efect compromiterea obiectivității și imparțialității procesului de 
evaluare, selecție, contractare și implementare a proiectului.   

b) să se afle în situația de a induce grav în eroare Asociaţia Grupul de Acţiune Locală 
Plaiuri Someșene, Autoritatea de Management, Organismul Intermediar sau 
comisiile de evaluare şi selecţie, prin furnizarea de informaţii incorecte  în cadrul 
prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul 
SDL Gherla. 

c) să se afle în situația de a încerca/de a fi încercat să obţină informaţii 
confidenţiale sau să influenţeze comisiile de evaluare şi selecţie sau Asociaţia 
Grupul de Acţiune Locală Plaiuri Someșene/Autoritatea de Management/ 
Organismul Intermediar  pe parcursul procesului de evaluare a prezentului apel 
de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul SDL a Municipiului 
Gherla. 

d) Să fi suferit condamnări definitive în cauze referitoare la obţinerea şi utilizarea 
fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora. 



 
 
 
 
 

 

 

ss          
 
 
 

 
 

D. Imobilul/ imobilele care face/fac obiectul proiectului propus prin prezenta propunere 
de proiect, începând cu data depunerii fișei de proiect, îndeplineşte cumulativ 
următoarele condiţii: 

✓ să fie libere de orice sarcini sau interdicţii ce afectează 
implementarea operaţiunii  

✓ să nu facă obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către 
solicitant  pentru realizarea proiectului, aflate în curs de soluţionare la 
instanţele judecătoreşti.  

✓ să nu facă obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie 
sau dreptului comun. 

E. Clădirea/terenul/infrastructura incluse în prezenta propunere de proiect nu au mai 
beneficiat de finanţare publică în ultimii 5 ani înainte de data depunerii propunerii de 
proiect, pentru proiectele fără lucrări începute, pentru acelaşi tip de activităţi 
(construcţie/ extindere/ modernizare/ reabilitare) realizate asupra aceleiaşi 
infrastructuri/ aceluiaşi segment de infrastructură şi nu beneficiază de fonduri publice 
din alte surse de finanţare. 

F. Clădirea/terenul/infrastructura incluse în prezenta propunere de proiect nu au mai 
beneficiat de finanţare publică în ultimii 5 ani înainte de data emiterii ordinului de 
începere a contractului de lucrări pentru proiectele cu lucrări începute, pentru acelaşi 
tip de activităţi (construcţie/ extindere/ modernizare/reabilitare) realizate asupra 
aceleiaşi infrastructuri/ aceluiaşi segment de infrastructură şi nu beneficiază de fonduri 
publice din alte surse de finanţare, altele decât cele ale solicitantului  

G. În cazul în care anumite suprafețe din terenul aferent imobilului au fost închiriate/ date 
în folosință gratuită/concesionate unor persoane juridice, este îndeplinită condiția ca 
respectivele limite ale dreptului de proprietate să nu fie incompatibile cu realizarea 
activităților/ implementarea proiectului;  

H. Solicitantul va asigura accesul gratuit al populației la clădirile/spațiile urbane 
amenajate/facilitățile pentru activități sportive și recreaționale, care fac obiectul 
proiectului pe toata perioada de durabilitate a contractului. 

I. Proiectul nu a fost /a  fost încheiat în mod fizic sau implementat  integral înainte de 
depunerea propunerii de proiect cu titlul ...............în cadrul POR 2014-2020. 

J. Înțeleg că în cazul modificărilor condițiilor de eligibilitate pe perioada procesului de 
evaluare, selecție și contractare, propunerea de proiect va fi respinsă. 

K. Înțeleg că orice situație, eveniment ori modificare care afectează sau ar putea afecta 
respectarea condițiilor de eligibilitate aplicabile menționate în Ghidul solicitantului 
(general și specific) vor fi aduse la cunoștința GAL Plaiuri Someșene/AMPOR/OI în 
termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a situației respective. 

L. Înteleg că, ulterior contractării proiectului, modificarea condițiilor de eligibilitate este 
permisă numai în condițiile stricte ale prevederilor contractuale, cu respectarea 
legislaţiei în vigoare. 

M. Proiectul nu intră sub incidenţa ajutorului de stat.  



 
 
 
 
 

 

 

ss          
 
 
 

 
 

N. Declar că proiectul nu este generator de venituri nete în conformitate cu prevederile 
art. 61 alin. 1 din REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI 
AL CONSILIULUI, din 17 decembrie 2013, de stabilire a unor dispoziții comune privind 
Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, 
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și 
afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul 
european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul 
european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
1083/2006 al Consiliului. Dacă pe perioada de implementare a proiectului, acesta devine 
generator de venituri nete generate de proiect, AMPOR va deduce /recupera din 
finanțarea nerambursabilă acordată valoarea veniturilor nete estimate în conformitate 
cu contractul de finanțare. 

 

 

Data: Semnătura: 

Nume, prenume 

Semnătura reprezentantului legal al 
solicitantului 

 

ANEXA 7 

 

Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM 
 

 

[Această declarație se completează de către reprezentantul legal al solicitantului] 

I. Datele de identificare a întreprinderii 

Denumirea întreprinderii: [Denumirea solicitantului] 

Adresa sediului social: [Adresa] 

Codul de identificare fiscală: [CIF] 

Numele şi prenumele preşedintelui consiliului de administraţie, director general sau echivalent: 

[Numele și prenumele complete] 



 
 
 
 
 

 

 

ss          
 
 
 

 
 

 

II. Tipul întreprinderii 

Bifaţi, după caz, tipul întreprinderii: 

☐ Întreprindere autonomă  

în acest caz, datele din tabelul de mai jos (pct. III) sunt preluate din situaţia economico-financiară a 

solicitantului. Se va completa doar această pagină, fără alte anexe. 

☐ Întreprindere parteneră  

Se vor completa şi ataşa la declaraţie: „Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate”, Anexa A 

„Întreprinderi partenere” precum şi fişele de parteneriat aferente. 

☐ Întreprindere legată 

Se vor completa şi ataşa la declaraţie: „Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate”, Anexa B 

„Întreprinderi legate” precum şi fişele de legătură aferente. 

 

III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii3 

Exerciţiul financiar de referinţă4: [Anul fiscal] 
Numărul mediu anual de 

salariaţi 
Cifra de afaceri anuală netă 

(lei) 
Active totale 

(lei) 
[00,00] [000.000,00] [000.000,00] 

Important: Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul financiar anterior, datele financiare au înregistrat 

modificări care ar determina încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv micro-

întreprindere, întreprindere mică, mijlocie sau mare). 

☐ Nu 

☐ Da (în acest caz se va completa şi se va ataşa o declaraţie referitoare la exerciţiul financiar anterior) 

 

 
3 Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi 
dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare. 
4 Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele 
realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. 

file:///C:/Users/costacheigabriel/costache/My%20Documents/REGIO/2014-2020/2.1.A-Microintreprinderi/GS-Micro-Draft_3/00075875.htm
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Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu 

realitatea. 

[Numele și funcția reprezentantului legal al solicitantului] 
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Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate 
 

Se vor ataşa, după caz 

▪ Anexa A „Întreprinderi partenere”, dacă întreprinderea solicitantă are cel puţin o 
întreprindere parteneră (precum şi orice fişe adiţionale); 

▪ Anexa B „Întreprinderi legate”, dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel 
puţin o întreprindere (precum şi orice fişe adiţionale). 

 

Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate 

Exerciţiul financiar de referinţă: [Anul fiscal] 

  Numărul mediu 

anual de 

salariaţi 

Cifra de afaceri 

anuală netă 

(lei) 

Active totale 

(lei) 

1. Datele5 întreprinderii solicitante sau cele 

din situaţiile financiare anuale consolidate 

(se vor introduce datele din Anexa B6 - 

tabelul B1) 

[00,00] [000.000,00] [000.000,00] 

2. Datele cumulate în mod proporţional ale 

tuturor întreprinderilor partenere, dacă 

este cazul (se vor introduce datele din 

secţiunea A – tabel A) 

[00,00] [000.000,00] [000.000,00] 

3. Datele cumulate ale tuturor 

întreprinderilor legate (dacă există) - dacă 

nu au fost deja incluse prin consolidare la 

pct. 1 din acest tabel (se vor introduce 

datele din Anexa B - tabelul B2) 

[00,00] [000.000,00] [000.000,00] 

TOTAL: [00,00] [000.000,00] [000.000,00] 

 
5Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele 
realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. 
6 Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariaţi, sunt determinate pe baza situaţiilor financiare 
anuale şi a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situaţiilor financiare anuale consolidate 
ale întreprinderii ori a situaţiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea este inclusă. 
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Datele incluse pe linia "Total" de mai sus trebuie introduse în tabelul din secţiunea III "Date utilizate 

pentru a se stabili categoria întreprinderii" a Declaraţiei. 
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Anexa A.  

Întreprinderi partenere  
 

Pentru fiecare întreprindere pentru care a fost completată "fişa de parteneriat" (câte o fişă pentru 

fiecare întreprindere parteneră a întreprinderii solicitante şi pentru orice întreprindere parteneră a 

oricărei întreprinderi legate, ale cărei date nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale 

consolidate ale acelei întreprinderi legate), datele din această fişă de parteneriat trebuie să fie 

introduse în tabelul de mai jos. 

 

Tabel A 

Întreprinderea parteneră  

(denumire, adresă, CUI) 

Numărul mediu 

anual de 

salariaţi 

Cifra de afaceri 

anuală netă 

(lei) 

Active totale 

(lei) 

[Denumire, adresă, CUI] [00,00] [000.000,00] [000.000,00] 

[Denumire, adresă, CUI] [00,00] [000.000,00] [000.000,00] 

[Denumire, adresă, CUI] [00,00] [000.000,00] [000.000,00] 

[Denumire, adresă, CUI] [00,00] [000.000,00] [000.000,00] 

[Denumire, adresă, CUI] [00,00] [000.000,00] [000.000,00] 

[Denumire, adresă, CUI] [00,00] [000.000,00] [000.000,00] 

[Denumire, adresă, CUI] [00,00] [000.000,00] [000.000,00] 

[Denumire, adresă, CUI] [00,00] [000.000,00] [000.000,00] 

[Denumire, adresă, CUI] [00,00] [000.000,00] [000.000,00] 

[Denumire, adresă, CUI] [00,00] [000.000,00] [000.000,00] 

TOTAL: [00,00] [000.000,00] [000.000,00] 

 

NOTĂ: Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporţional efectuat pe baza "fişei de parteneriat", 

pentru fiecare întreprindere cu care întreprinderea solicitantă este direct sau indirect parteneră. 

Datele introduse în secţiunea "Total" vor fi preluate la pct. 2 din tabelul "Calculul pentru întreprinderile 

partenere sau legate" (referitor la întreprinderile partenere). 

Aceste date rezultă din situaţiile financiare anuale consolidate şi din alte date ale întreprinderii 

partenere, dacă există, la care se adaugă în proporţie de 100% datele întreprinderilor care sunt legate 

cu această întreprindere parteneră, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în situaţiile 
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financiare anuale consolidate ale întreprinderii partenere. Dacă este necesar, adăugaţi "fişe privind 

legătura dintre întreprinderi" pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse în situaţiile financiare 

anuale consolidate. 
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Fişa de parteneriat 
 

1. Date de identificare a întreprinderii partenere 

Denumirea întreprinderii: [Denumirea solicitantului] 

Adresa sediului social: [Adresa] 

Codul de identificare fiscală: [CIF] 

Numele şi prenumele preşedintelui consiliului de administraţie, director general sau echivalent: 

[Numele și prenumele complete] 

 

2. Date referitoare la întreprinderea parteneră 

Exerciţiul financiar de referinţă: [Anul fiscal] 

  
Numărul mediu 

anual de salariaţi7 

Cifra de afaceri 

anuală netă 

(lei) 

Active totale 

(lei) 

TOTAL: [00,00] [000.000,00] [000.000,00] 

NOTĂ: Aceste date rezultă din conturile sau alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, dacă 

există. La acestea se adaugă într-un procent de 100% datele întreprinderilor care sunt legate de această 

întreprindere parteneră, dacă datele din conturile consolidate ale întreprinderilor legate au fost deja 

incluse prin consolidare în conturile întreprinderii partenere. Dacă este necesar, se va adăuga "fişa 

întreprinderii legate" pentru întreprinderile care nu au fost încă incluse prin consolidare. 

 

3. Calculul proporţional 

a) Indicaţi exact proporţia deţinută8 de întreprinderea solicitantă (sau de întreprinderea legată 
prin intermediul căreia se stabileşte legătura de parteneriat), în întreprinderea parteneră la 
care se referă această fişă: [00,00]  % 

 
7 În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul 
se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate 
8 Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deţinute, oricare dintre aceste procente este mai mare. 
La acesta trebuie cumulată proporţia deţinută de fiecare întreprindere legată în aceeaşi întreprindere 
parteneră. 
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Indicaţi, de asemenea, proporţia deţinută de întreprinderea parteneră, la care se referă 

această fişă, din capitalul social al întreprinderii solicitante (sau în întreprinderea legată) : 

[00,00]  % 

b) Introduceţi în tabelul de mai jos rezultatul calculului proporţional obţinut prin aplicarea celui 
mai mare dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse în tabelul de la 
pct. 2 de mai sus. 

 

Tabelul de parteneriat 

Procent: [00,00]  % 
Numărul mediu 

anual de salariaţi 

Cifra de afaceri 

anuală netă 

(lei) 

Active totale 

(lei) 

Valoare rezultată în urma aplicării celui 

mai mare procent la datele introduse în 

tabelul de la pct. 2 

[00,00] [000.000,00] [000.000,00] 

Aceste date se vor introduce în Tabelul A din Anexa A. 
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Anexa B.  

Întreprinderi legate  
 

A) Determinarea situaţiei aplicabile întreprinderii solicitante 

☐ Cazul 1: Întreprinderea solicitantă ţine situaţii financiare anuale consolidate sau este inclusă în 

situaţiile financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi (se va completa tabelul B1). 

☐ Cazul 2: Întreprinderea solicitantă sau una ori mai multe întreprinderi legate nu întocmeşte/ 

întocmesc ori nu este/nu sunt inclusă/incluse în situaţiile financiare anuale consolidate (se va 

completa tabelul B2). 

NOTĂ: Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă derivă din situaţiile 

financiare anuale şi din alte date ale acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se 

adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere a acelei 

întreprinderi legate, situată imediat în aval sau în amonte, dacă nu a fost deja inclusă prin 

consolidare. 

 

B) Metode de calcul pe fiecare caz 

Cazul 1 – Situaţiile consolidate reprezintă baza de calcul. 

  Numărul mediu 

anual de 

salariaţi9 

Cifra de afaceri 

anuală netă 

(lei) 

Active totale 

(lei) 

Total:  [00,00] [000.000,00] [000.000,00] 

Datele introduse pe linia "Total" din tabelul de mai sus se vor prelua la pct. 1 din tabelul "Calculul 

pentru întreprinderile partenere sau legate" 

Identificarea întreprinderilor incluse prin consolidare 

Întreprinderea legată 

(denumire) 
Adresa sediului social 

Cod unic de 

înregistrare 

Numele şi prenumele 

preşedintelui consiliului de 

administraţie, director 

general sau echivalent 

[Denumire]    [Adresa]    [CUI]    [Nume și prenume]   

 
9 În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul mediu anual de 
salariaţi, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate. 
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[Denumire]    [Adresa]    [CUI]    [Nume și prenume]   

[Denumire]    [Adresa]    [CUI]    [Nume și prenume]   

[Denumire]    [Adresa]    [CUI]    [Nume și prenume]   

[Denumire]    [Adresa]    [CUI]    [Nume și prenume]   

NOTĂ: Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate, care nu au fost încă incluse în situaţiile 

financiare anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale întreprinderii solicitante. Datele 

aferente acestora precum şi o "fişă de parteneriat" vor fi adăugate în Anexa A. 

 

Cazul 2 - Pentru fiecare întreprindere legată (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi legate), se va 

completa o "fişă de legătură" şi se vor adăuga datele din situaţiile financiare anuale ale tuturor 

întreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2 de mai jos. 

Tabelul B2 

Întreprinderea: 
Numărul mediu 

anual de salariaţi 

Cifra de afaceri 

anuală netă 

(lei) 

Active totale 

(lei) 

[Denumire]   [00,00] [000.000,00] [000.000,00] 

[Denumire]   [00,00] [000.000,00] [000.000,00] 

[Denumire]   [00,00] [000.000,00] [000.000,00] 

[Denumire]   [00,00] [000.000,00] [000.000,00] 

[Denumire]   [00,00] [000.000,00] [000.000,00] 

[Denumire]   [00,00] [000.000,00] [000.000,00] 

[Denumire]   [00,00] [000.000,00] [000.000,00] 

[Denumire]   [00,00] [000.000,00] [000.000,00] 

[Denumire]   [00,00] [000.000,00] [000.000,00] 

[Denumire]   [00,00] [000.000,00] [000.000,00] 

Total: [00,00] [000.000,00] [000.000,00] 

NOTĂ: Ataşaţi câte o "fişă de legătură " pentru fiecare întreprindere de mai sus. 

Datele rezultate la linia "Total" din se vor prelua la pct. 3 din tabelul "Calculul pentru întreprinderile 

partenere sau legate" (privind întreprinderile legate) 
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Fişa de legătură  
(numai pentru întreprinderile legate care nu sunt incluse în situaţiile financiare anuale consolidate) 

 

1. Date de identificare a întreprinderii partenere 

Denumirea întreprinderii: [Denumirea solicitantului] 

Adresa sediului social: [Adresa] 

Codul de identificare fiscală: [CIF] 

Numele şi prenumele preşedintelui consiliului de administraţie, director general sau echivalent: 

[Numele și prenumele complete] 

 

2. Date referitoare la întreprinderea legată 

Exerciţiul financiar de referinţă: [Anul fiscal] 

  
Numărul mediu 

anual de salariaţi 

Cifra de afaceri 

anuală netă 

(lei) 

Active totale 

(lei) 

Total: [00,00] [000.000,00] [000.000,00] 

Datele trebuie introduse în tabelul B2 din Anexa B. 

 

NOTĂ: Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă sunt extrase din situaţiile financiare 

anuale şi din alte date aferente acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod 

proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere ale întreprinderii legate, situată imediat 

în aval sau în amonte de aceasta, dacă nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate. 

Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu 

întreprinderea solicitantă. Datele aferente acestora şi "fişa de parteneriat" trebuie introduse în Anexa 

A. 

 

ANEXA 8 
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Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

 
Pentru fisa de proiect cu titlul (completați cu titlul complet al proiectului) din care această declaraţie face 
parte integrantă, în cadrul GAL Plaiuri Someșene, masura de interventie (completati cu denumirea 
masurii de interventie), apelul de proiecte nr. (completati cu nr. apelului de proiecte): 

 
 

CONSIMŢĂMÂNT 
Subsemnatul / Subsemnata ……………………………………………………………………, CNP…………………………., 
posesor/posesoare a CI …………………………….seria………………….…………..nr ………………………., domiciliat / ă în 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………., e-mail 
……………………………………………………………………………, telefon ………………………………………… în calitate de 
persoană fizică și reprezentant legal* al : 
*(daca este cazul, se vor completa toate entitățile juridice la care deține calitatea respectivă și datele 
acestora de identificare, CUI/CIF, adresă sediu social) 
 
declar prin prezenta că sunt de acord ca Asociația Grupul de Acțiune Locală  Plaiuri Someșene să fie autorizat 
prin compartimentele de specialitate responsabile cu evaluarea si selecția fisei de proiect cu titlul 
……………….., depusă în cadrul apelului de proiecte cu nr …………………, să proceseze datele mele 
personale/ale entității juridice pe care o reprezint, în cadrul activității de evaluare si selecție, în baza 
Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 
caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95 / 46 / CE 
(Regulamentul general privind protecția datelor), precum și prelucrarea, stocarea / arhivarea datelor 
conform normelor legale incidente.  

 
De asemenea, prin prezenta sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul mai sus 
menționat, cu furnizarea datelor personale, precum și cu accesarea și prelucrarea acestora în bazele de date 
publice cu scopul realizării verificărilor presupuse de ghidul specific aplicabil, acordând inclusiv dreptul GAL 
Plaiuri Someșene de a utiliza datele disponibile în baze de date externe în scopul identificării și calculării 
indicatorilor de risc în procesul de evaluare si selecție a fisei de proiect cu titlul ………………………………………… 
. 
 
Declar că am luat la cunoștință de drepturile mele conferite de Regulamentul UE 679 / 2016, inclusiv  
despre drepturile pe care subiecţii datelor cu caracter personal le deţin, dreptul la acces la date, dreptul la 
ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționare, dreptul la portabilitatea datelor, 
dreptul la opoziție, dreptul la rectificare în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
 
Modalitatea prin care solicit să fiu contactat în scopul furnizării de informații este adresa de email 
………………….., și / sau telefon …………………………. 
 
Declar că am înțeles această declarație de consimțământ, că sunt de acord cu procesarea datelor mele 
personale prin canalele de mai sus în scopurile descrise în această declarație de consimțământ.  
 
NUME SI PRENUME  ……………………………………… 
DATA   ……………………………………… 
SEMNĂTURA  ……………………………………… 
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ANEXA 9 

 

[titlul proiectului]  

PLAN DE AFACERI 

 

Denumirea persoanei juridice: 

 

 

Op 
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Sumarul executiv 

Sumarul trebuie să sintetizeze informaţiile principale privind ideea de afaceri.Trebuie să fie scurt și clar, 

axat pe informațiile esențiale: 

• context economic şi social 

• descrierea pe scurt a problemelor care vor fi rezolvate de întreprinderea socială 

• descrierea pe scurt a ideii de afaceri, cu accent pe produsul/ serviciul oferit şi pe accesarea consumatorilor ţintă 

• echipa de management 

• procesul de producţie 

• sumarul informaţiilor financiare 

 

NOTA: Se recomandă a fi completat după completarea capitolelor de mai jos. 

Ideea de afaceri şi produsul/ serviciul 

Contextul actual: 

• Descrieţi situaţia existentă la nivel de comunitate: care sunt problemele identificate? 

• Descrieţi pe scurt piaţa pentru acest produs / domeniu de activitate: analiza mediului politic, economic, social şi 
tehnologic în domeniul în care vreţi să dezvoltaţi întreprinderea socială 

Ideea de afaceri: 

• motivaţie 

• nevoia la care răspunde 

• piaţa: Cine şi cât o să cumpere produsul / serviciul? 

• obiective sociale 

• obiective economice 

 

Produsul: 

• caracteristici principale 

• cum este diferit de alte produse/ servicii 

• de ce este atractiv pentru consumator 

Managementul și organizația  

Echipa de management 

• enumeraţi persoanele care se vor ocupa de managementul afacerii: funcţiile pe care le vor 
ocupa, activitatea lor, experienţa lor de muncă în aceste domenii 

Organizaţia 

• organizarea internă a procesului: cine ce face şi când? 

• numărul angajaţilor în faza de început / în primul an / în anii 3-5 



 
 

 
 

• resurse existente în prezent: spaţiu, oameni etc. 

Alte detalii de organizare internă specifice afacerii dumneavoastră: valorile organizaţiei, cultura 

organizaţiei etc. 

Planul de marketing 

• Descrierea pieţei 

-cercetarea de piaţă utilizată 

-dimensiunea pieţei: Cui vreţi să vindeţi şi câte astfel de persoane vă pot cumpăra produsul/ 

serviciului? De câte ori? Unde? Ce se întâmplă în momentul actual în acest domeniu? 

• Nevoile consumatorului 

• Analiza concurenţei 

informaţii despre concurenţă: Cine mai oferă produsul / serviciul sau serviciul propus? 

• Strategia de marketing 
• care este traseul de vânzări pe care îl veţi folosi? Prin ce metodă veţi  transmite produsul 

sau serviciul către publicul ţintă? 
•  promovarea noului produs / serviciu – informaţii detaliate: piaţa de desfacere, modalităţi 

de promovare 
• cheltuieli legate de promovare 
• Preţul produsului 
• Avantajele competitive ale întreprinderii sociale 

- care sunt punctele forte ale afacerii sociale faţă de alte afaceri?  

 

Planul operațional 

Producţia 

- detalii despre procesul de producţie 
- detalii despre sursele de materie primă 
- lista furnizorilor principali 
- utilajele necesare şi nivelul de investiţie asociat cu acestea 
- mentenanţă 
- costuri directe legate de producţie 
- parteneriate principale 

• Sediul 
- descriere, necesităţi de amenajare 

•   Distribuţia 
- oportunităţi de distribuţie 
- modalităţi de distribuţie 
- parteneriate principale 



 
 

 
 

Analiza riscurilor  

• Enumerarea a 3-5 riscuri principale care pot fi întâmpinate de întrepriderea socială 
• Descrierea unei modalităţi de soluţionare a fiecărui risc  
• Identificaţi pentru fiecare risc posibil o soluţie 

Buget și planificare financiară 

• Buget de venituri și cheltuieli 
• Fluxul de numerar 

 

7.      Anexe 
 

 

 

 


