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PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020 
 

GHIDUL SOLICITANTULUI - CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A 

FONDURILOR ÎN CADRUL APELURILOR DE FIȘE DE PROIECTE 

LANSATE DE GAL BAIA MARE, ÎN CADRUL SDL – ETAPA A III-A A 

MECANISMULUI DLRC 

 

POR/GAL BAIA MARE  

AXA PRIORITARA 9 - SPRIJINIREA REGENERĂRII ECONOMICE ȘI SOCIALE 

A COMUNITĂȚILOR DEFAVORIZATE DIN MEDIUL URBAN, 

PRIORITATEA DE INVESTITII 9.1 - DEZVOLTARE LOCALĂ SUB 

RESPONSABILITATEA COMUNITĂȚII (DLRC)  

 

Ghidul se adresează beneficiarilor eligibili în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritara 9, 

Prioritatea de investiții 9.1, intervenții incluse în cadrul măsurii POR/GAL Baia Mare din 

cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală care vizează persoanele în risc de sărăcie și 

excluziune socială de pe teritoriul Municipiului Baia Mare. 

Numărul de referință al apelului: POR/GALBAIAMARE/2021/9/3/OS9.1 

Tipul apelului: Apel competitiv cu termen limită de 30 de zile 

 

 

 

Apel 3 
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1. INFORMAȚII GENERALE 

1.1. Abrevieri 

AM POR − Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 

CAE − Conformitate administrativă și eligibilitate 

CCS restrâns − Comitet Comun de Selecție restrâns 

CS − Comitet de Selecție 

DLRC − Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității 

ETF − Evaluare tehnico-financiară 

GAL BM− Asociația Grup de Acțiune Locală Baia Mare 

POR − Programul Operațional Regional 

SDL − Strategie de Dezvoltare Locală 

ZUM − Zonă Urbană Marginalizată 

 

1.2. Introducere 

Documentul este elaborat de Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Baia Mare, în acord cu Ghidul 

solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul Programului Operațional 

Regional 2014-2020, precum și documentul cu titlul Orientări pentru Grupurile de Acțiune Locală 

privind implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală (la nivelul orașelor cu peste 20.000 

locuitori) – etapa III, aprobat prin ordinul comun MFE nr. 559/29.03.2019 și MDRAP nr. 

1520/10.04.2019 și Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Baia Mare. 

Acest document ghidează elaborarea fișelor de proiect care vor fi depuse în cadrul apelului de 

proiecte lansat de Asociația GAL Baia Mare din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală Municipiului 

Baia Mare. Propunerea de proiect care va fi selectată la nivelul GAL și validată la nivelul 

Comitetului Comun de Selecție AM POR – AMPOCU, va fi ulterior dezvoltată  într-un proiect matur 

și introdus în sistemul MYSMIS, conform APELURILOR DE PROIECTE POR/2018/9/9.1/1/7REGIUNI 

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

mediul urban în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Prioritatea de Investitii 

9.1 - DEZVOLTARE LOCALĂ SUB RESPONSABILITATEA COMUNITĂȚII (DLRC). 

Acest ghid prezintă regulile pentru pregătirea, întocmirea și depunerea fișei de proiect, precum și 

modalitatea de selecţie, aprobare şi implementare a acestora. De asemenea, conţine lista 

indicativă a tipurilor de investiţii pentru care se acordă fonduri nerambursabile, documentele, 

avizele şi acordurile care trebuie depuse, modelul Fișei de proiect și anexelor, precum și alte 

informaţii utile completării și depunerii corecte a documentelor. 

Vă recomandăm ca, înainte de a începe completarea fișei de proiect, să vă asiguraţi că aţi parcurs 

toate informaţiile prezentate în acest document, precum şi toate prevederile din Ghidul 

solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020 și Ghidul 
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solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte 

POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI, POR/2019/9/9.1/1/BI și POR/2019/9/9.1/1/ÎNTREPRINDERI.  

Menționăm faptul că, prezentul Ghid precum și documentele anexate, pot suferi rectificări 

generate de modificări legislative naționale și comunitare sau procedurale. Ca urmare, până la 

data limită de depunere a fișelor de proiect, vă rugăm să consultaţi periodic pagina de internet a 

GAL Baia Mare, www.galbm.ro, pentru a urmări eventualele modificări ale condiţiilor generale 

și/sau specifice, precum și alte comunicări/ clarificări cu privire la accesarea fondurilor 

disponibile prin POR, AP 9. De asemenea, vă recomandăm să consultaţi periodic pagina de internet 

www.inforegio.ro, pentru a urmări orice alte comunicări / clarificări pentru accesarea fondurilor 

în cadrul POR 2014-2020. 

2. INFORMAȚII DESPRE AXA PRIORITARA ȘI PRIORITATEA DE INVESTITII 

2.1. Axa prioritară – 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților 

defavorizate  din mediul urban 

 

Prioritate 

de investiții 

9.1 

Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii 

 

2.2. Obiectiv Specific 

 

Obiectiv Specific 

OS 9.1 

Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi 

excluziune socială, prin măsuri integrate 

 

2.3. Aria de implementare 

Prioritatea de investiții se implementează în regiunea Nord-Vest, Municipiul Baia Mare, fiind 
plasată sub responsabilitatea GAL Baia Mare.  APELURILE DE FIȘE DE PROIECTE se adresează 
beneficiarilor de proiecte din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) aprobată a GAL Baia 
Mare.   

In conformitate cu Strategia de dezvoltare locala a Municipiului Baia Mare, teritoriul SDL, 
Cartierul Vasile Alecsandri selectat pentru interventia DLRC, este delimitat geografic si spatial 
de urmatoarele strazi si bulvarde: Bulevardul Unirii, Republicii, strazile 13 Decembrie, Oborului, si 
Zona Urbana Marginalizată Craica . (ZUM Craica)  

Descrierea teritoriului, ZUM și zonei funcționale aferente sunt disponibile în cadrul SDL, respectiv 

http://galbm.ro/teritoriu/ 

 

http://www.galbm.ro/
http://www.inforegio.ro/
http://www.inforegio.ro/
http://galbm.ro/teritoriu/
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2.4. Acțiuni sprijinite în cadrul axei prioritare/priorității de investiții 

În conformitate cu prevederile POR 2014-2020, intervențiile sprijinite în cadrul acestei priorități 

de investiții pot include diverse tipuri de investiții, în funcție de nevoile specifice identificate la 

nivel ZUM, în cadrul SDL implementate de către GAL Baia Mare și se pot referi la: 

• investiţii în infrastructura de sănătate, servicii sociale –  construcția/ reabilitarea/ 

modernizarea/ dotarea centrelor comunitare integrate medico-sociale; 

• investiții în amenajări ale spațiului urban degradat al comunității defavorizate 

respectiv: 

o construcția/reabilitarea/modernizarea dotarea clădirilor pentru a găzdui 

diferite activități sociale, comunitare, culturale, agrement și sport etc.; 

o crearea/reabilitarea/modernizarea/ dotarea spațiilor publice urbane (străzi 

nemodernizate, inclusiv reabilitarea/modernizarea utilităților publice, zone 

verzi neamenajate, terenuri abandonate, zone pietonale și comerciale, etc.) 

NOTĂ: Sprijinul FEDR pentru utilități publice și infrastructură rutieră (străzi urbane) nu poate 

depăși 30% din valoarea totală FEDR a pachetului integrat de proiecte aferent SDL. 

2.5. Indicatori prioritate de investitii 

Indicatorul de rezultat specific, conform Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020: 

Populația aflată în risc de sărăcie şi excluziune socială din zonele marginalizate urbane 

(1S45)– se va avea în vederea scăderea numărului acestei populații (nr. de persoane)* 

*Acest indicator nu se raportează de catre beneficiar. 

 

Indicatori de realizare, conform POR 2014-2020: 

PROGRAM TIP 

INDICATOR 

COD Denumire[SP1]  indicator ȚINTA SDL 

POR Realizare 1S46 1S46 Persoane care trăiesc în zone urbane unde s-au 

implementat strategii integrate de dezvoltare locală 

25.142 

POR Realizare CO39 CO39 Clădiri publice sau comerciale construite sau 

renovate în zonele urbane 3.500 mp 

POR Realizare CO38 CO38 Spații deschise create sau reabilitate în zonele 

urbane 5.500 mp 

2.6. Indicatori de proiect 

Indicatorii de proiect care fac obiectul monitorizării implementării și performanței investiției 

propuse prin proiect  se referă la: 
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• Persoane care trăiesc în zone urbane unde s-au implementat strategii integrate de 

dezvoltare locală  (nr. de persoane)  

• Spații deschise create sau reabilitate în zonele urbane (m²)  

• Clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane (m²) * 

*definitie standard a indicatorului conform Regulamentului CE 1301/2013 (în cazul PI 9.1, 

indicatorul se referă doar la clădiri publice – a se vedea Anexa 6 - Descrierea indicatorilor, la 

Ghidul specific AP9 

O fișă de proiect poate viza una sau mai multe intervenții din cele lansate. Indicatorii de proiect 

minimi acceptabili aferenți fiecărei intervenții pentru ca un proiect să fie eligibil sunt: 

Interventii Denumire indicator OUTPUT UM Ref[1] 
An 
de 
bază 

Sursa 
Țintă 
2020/ 
2023 

3.1.1 Centrul 
Comunitar 
Multifunctional 
”SDL” - construcție/ 
dotare-echipare/ 
amenajare zonă 
limitrofă (spații 
verzi, locuri de 
joacă, teren de 
sport); 

Suprafata spatii publice degradate 
amenajate 

m2 0 2017 
RAP 
GAL 

2500 

Număr spații de joacă pentru copii 
amenajate 

nr 0 2017 
RAP 
GAL 

1 

Centre pentru activitati sociale, culturale, 
sportive, comunitare 
construire/reabilitare/modernizare si 
dotate 

nr 0 2017 
RAP 
GAL 

1 

Nr. beneficiar centru comunitar 
multifunctional SDL, copii, tineri, 
femeiinclu si cei aflati in situatie de risc 

nr 0 2017 
RAP 
GAL 

250 

3.1.3 Extindere/ 
Reorganizare – 
Centrul Social 
Multifunctional de 
tip Azil de Noapte si 
regenerare urbana 
in zona verde 
adiacenta;  
 

Suprafata spatii publice degradate 
amenajate 

m2 0 2017 
RAP 
GAL 

500 

Număr spații de joacă pentru copii 
amenajate 

nr 0 2017 
RAP 
GAL 

1 

Centre pentru activitati sociale, culturale, 
sportive, comunitare 
construire/reabilitare/modernizare si 
dotate 

nr 0 2017 
RAP 
GAL 

1 

Nr. beneficiar servicii sociale 
extinse/modernizate de protective si 
consiliere (familii, adulti, tineri aflatI in 
situatie de risc) 

nr 0 2017 
RAP 
GAL 

130 

Nr. voluntari participanti centru servicii 
sociale 

nr 0 2017 
RAP 
GAL 

30 
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2.7. Rezultate așteptate 

Rezultatele așteptate constau în: 

• Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin 

măsuri integrate. 

• Reabilitarea sau reovarea clădirilor publice sau comerciale în zonele urbane 

• Crearea sau reabilitarea de spații deschise în zonele urbane 

 

2.8. Rata de cofinanțare acordată în cadrul  apelurilor de proiecte 

În cadrul APELULUI DE PROIECTE POR, rata de cofinanţare (finanțarea maximă nerambursabilă ce 

poate fi acordată pentru un proiect)) este de 98% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, din 

care 95% contribuția din partea Fondului European de Dezvoltare Regională (FEDR) și 3% 

contribuția Bugetului de stat.  

 

3. INFORMAȚII APELURI FIȘE DE PROIECTE  

3.1. Apel de  fișe de proiecte 

În conformitate cu prevederile – Ordinului comun  MFE nr. 559/29.03.2019 si MDRAP nr. 

1520/10.04.2019 prin care s-au aprobat ORIENTĂRILE PENTRU GRUPURILE DE ACȚIUNE LOCALĂ 

PRIVIND IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ LA NIVELUL ORAȘELOR CU PESTE 

20.000 LOCUITORI, Etapa a III-a a mecanismului DLRC, publicat și pe site-ul www.fonduri-ue.ro, 

GAL Baia Mare va lansa apeluri de fișe de proiecte de infrastructură (finanțabile din FEDR prin 

Programul Operațional Regional 2014-2020) și apeluri de fișe proiecte de servicii (finanțabile din 

FSE prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020), pentru intervențiile incluse în cadrul 

SDL. 

Fișele de proiecte sunt selectate de GAL Baia Mare printr-o procedură transparentă și echitabilă, 

cu respectarea prevederilor documentului Orientări pentru grupurile de acțiune locală privind 

implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori, 

Etapa a III-a a mecanismului DLRC. 

În ceea ce privește fișele de proiecte de infrastructură, acestea vor fi selectate de către GAL Baia 

Mare, în cadrul apelurilor specifice, fișele de proiecte câștigătoare fiind ulterior dezvoltate în 

proiecte mature, ce vor fi verificate la nivelul AMPOR și încărcate în sistemul MY SMIS. 

Lista de fișe de proiecte selectate trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 

− să se încadreze în bugetul alocat proiectelor FEDR, conform bugetului Strategiei de 

Dezvoltare Locala. 

http://www.fonduri-ue.ro/
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− valoarea FEDR a proiectelor pentru utilități publice și infrastructură rutieră (străzi urbane) 

nu poate depăși 30% din valoarea totală FEDR a pachetului integrat de proiecte aferent 

unei SDL. 

− intervențiile POR vor viza cel puțin două din tipurile de acțiuni finanțabile prin POR 2014-

2020 (de exemplu, un proiect in infrastructura de locuire și un proiect de 

reabilitare/modernizare a unui centru comunitar integrat medico-social). 

Numai proiectele selectate în cadrul SDL GAL Baia Mare vor fi depuse în cadrul apelului naționale 

de proiecte lansat de AMPOR prin MYSMIS pentru AXA PRIORITARĂ 9: Sprijinirea regenerării 

economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Priopritatea de investitii 9.1 

– DLRC prin prezentul ghid, respectiv apelul de proiecte pentru regiuni mai puțin dezvoltate cu nr. 

POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI. 

Proiectele vor fi depuse doar în perioada menționată în cadrul subsecțiunii 2.2 din Ghidul specific 

AP9, având la bază principiul necompetitiv al proiectelor depuse, cu condiția îndeplinirii 

criteriilor de verificare a cererii de finanțare (proiectului), așa cum sunt menționate în Ghidul 

specific AP9 (Anexa 2- Grila de verificare a proiectului).  

Modalitatea de depunere a proiectelor are la bază prevederile Ghidului solicitantului -Condiții 

generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020 privind depunerea prin MYMSIS, 

precum și prevederile prezentului document. 

 

3.2. Perioada de depunere a fișelor de proiect 

Data lansării cererii de fișe de proiecte: 18.10.2021; 

Data și ora de începere a depunerii de fișe de proiecte: 18.10.2021, ora 08:00  

Data și ora de închidere a depunerii de fișe de proiecte: 16.11.2021, ora 16:00  

Termenul limită pentru depunerea fișelor de proiecte este de 30 de zile calendaristice de la 

lansarea apelului. Perioada de depunere a proiectelor poate fi prelungită, cu condiția ca 

prelungirea să aibă loc înainte de termenul de închidere a apelului de proiecte. De aceea 

potențialii beneficiari sunt rugați să verifice regulat pagina de internet a wwww.galbm.ro. 

 

3.3. Locul și modalitatea de depunere a fișelor de proiect 

Solicitantul trebuie să depună Fișa de proiect la sediul GAL Baia Mare (indicat și în apel), în 

condițiile și la termenele specificate în apelul de selecție. Astfel, Fișele de proiect vor fi depuse 

fizic de către solicitanți la sediul GAL Baia Mare, din Bd. Unirii nr.19, Municipiul Baia Mare, jud. 

Maramureș, în intervalul orar 08:00 – 16:00 (de luni până vineri). Dosarul se va depune într-un plic 

sigilat, în 2 exemplare (1 original şi 1 copie), împreună cu formatul electronic (2 CD) conținând 

dosarul Fișei de proiect scanat și Fișa de proiect în format editabil, cu toate anexele completate, 
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care vor conține aceleași informații cu exemplarul original pe hârtie. Exemplarele vor fi marcate 

clar, pe copertă, în partea superioară dreaptă, cu „ORIGINAL”, respectiv „COPIE”. 

Pe plic se va scrie doar:  

Pentru Apel POR/GALBaiaMare/2021/9/3/OS9.1 

A nu se deschide până la data de 16.11.2021 (data limită de depunere aferentă apelului) 

Urmatoarele informatii despre fișele de proiecte depuse se vor inregistra in ordinea 

transmiterii/depunerii in Registrul de Proiecte al GALBM: 

− Nr. Inregistrare proiect 

− Data si ora inregistrarii 

− Numele și datele de identificare ale organizatiei. 

Numarul de inregistrare va fi completat si  pe scrisoarea de înaintare care insoțește documentația 

transmisă/depusă.  

Solicitantul va primi o copie după scrisoarea de inaintare pe care este mentionat numarul de 

inregistrare. 

La înregistrarea proiectului, echipa operativă GAL Baia Mare va elibera un număr de intrare 

proiectului depus și o adeverință care atestă înregistrarea proiectului. Adeverința va cuprinde 

următoarele informații: beneficiar, titlu proiect, intervenția în care se încadrează proiectul, 

valoarea nerambursabilă a proiectului, valoarea totală a proiectului. 

 

3.4. Alocarea financiară  

Alocarea financiară este de 585.100 euro. 

 

3.5. Valori minime și maxime eligibile pentru apelul de fișe de proiecte  

 

Valorile minime și maxime eligibile pentru apelul de fișe de proiecte sunt raportate la obiectivele 

specifice, măsurile și intervențiile din SDL, conform tabelului de mai jos. 

La nivel de proiect, valoarea minimă aferentă cheltuielilor eligibile este cea prezentată în tabelul 

de mai jos.  Valoarea maximă nerambursabilă a proiectului este de 585.100 euro. 

Proiectele care vizează mai multe măsuri / intervenții vor avea valoarea minimă, respectiv 

maximă obținută prin însumarea valorilor bugetelor aferente fiecărei intervenții, cu 

obligativitatea respectării pragurilor maximale pentru fiecare intervenție în parte, după cum 

urmează: 
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Obiectiv specific / 

Măsură 
Tipuri de  intervenții 

D
u
ra

tă
 (

a
n
i)

 

Valoarea 

minimă 

aferentă 

cheltuielil

or 

eligibile 

Valoare 

maximă a 

finanțării 

nerambur

sabile 

C
o
fi

n
a
n
ța

re
 

m
in

im
 

3. Spații publice urbane - spatii de manifestare, 

participare, integrare  socială - modele de dezvoltare 

urbană SMART.    

  450.000 585.100 

2% 

3.1. Centre comunitare/ 

sociale  integrate 

(multifunctionale)    

3.1.1 Centrul Comunitar 

Multifunctional ”SDL” - 

construcție/ dotare-echipare/ 

amenajare zonă limitrofă (spații 

verzi, locuri de joacă, teren de 

sport) 

2 200.000 276.600 

2% 

3.1.3  Extindere/ Reorganizare 

– Centrul Social Mutifunctional 

de tip Azil de Noapte și 

regenerare urbană în zona verde 

adiacentă 

2 250.000 308.500 

2% 

TOTAL     585.100 2% 

 

Cursul valutar care se utilizează pentru calculul respectivelor valori este cursul InfoEuro din luna 

lansării apelului de proiecte, respective, luna octombrie 2019, respectiv 1 EUR = 4,7515 RON. 

Acest curs se va utiliza pe parcursul întregului proces de verificare și contractare. 

 

3.6. Solicitanți eligibili 

În conformitate prevederile POR 2014-2020 și cu Orientările pentru GAL-uri privind 

implementarea SDL-urilor la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori, publicat pe site-ul 

www.inforegio.ro, solicitanții de finanțare sunt : 

1. Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Baia Mare 

2. Parteneriate Municipiul Baia Mare, lider de parteneriat - și furnizori publici și privați de 

servicii sociale - acreditați conform legislației în vigoare, cu o vechime în domeniu de cel 

putin un an, inainte de depunerea proiectului – pentru acele investiții în care se vor furniza 

servicii sociale (obligatoriu în cazul centrelor comunitare integrate - CCI medico-sociale) 

În cadrul apelului, un solicitant eligibil poate depune una sau mai multe fișe de proiect. 
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3.7. Fișe de proiecte  

Numai fișe de proiectele aferente Listei SDL GAL Baia mare pot fi considerate eligibile, disponibile 

la http://galbm.ro/strategie/. 

  

3.8. Cheltuieli eligibile 

Cheltuielile eligibile sunt prezentate în secțiunea 4.3. Eligibilitatea cheltuielilor din prezentul 

ghid. 

3.9. Teme secundare 

Fișele de proiecte vor include în mod obligatoriu abordarea cel puțin a următoarelor teme 

secundare: Inovare Socială, Nediscriminare și TIC- Tehnologia Informației și a Comunicațiilor, 

pentru care vor aloca minim 5% din bugetul proiectului. 

 

3.10. Teme orizontale 

Fișele de proiecte vor include în mod obligatoriu abordarea cel puțin a următoarelor teme 

orizontale: Dezvoltare durabilă și Egalitatea de șanse și non-discriminarea, pentru care vor aloca 

minim 2% din bugetul proiectului. 

 

3.11. Respectarea elementelor de identitate vizuală 

Solicitantul va utiliza elementele obligatorii de identitate vizuală conform ”MANUALULUI DE 

IDENTITATE VIZUALĂ PENTRU INSTRUMENTELE STRUCTURALE 2014-2020 ÎN ROMÂNIA” 

(http://www.fonduri-ue.ro/transparenta/comunicare). Acest manual va fi parte integrantă din 

contractul de finanțare. 

 

4. CRITERII DE ELIGIBILITATE / VERIFICARE 

 

4.1. Eligibilitatea solicitanților și a partenerilor (dacă este cazul) 

 

1. Forma de constituire a solicitantului 

Solicitanții eligibili se încadrează în una din categoriile enumerate în prezentul ghid, în secțiunea 

3.6. Solicitanți eligibili 

În cazul unui parteneriat, acordul de parteneriat încheiat în scopul implementării proiectului, va 

fi anexat la proiect - Cererea de finanţare, însoțit de dovada selectării transparente a 

partenerului, precum și de documentele ce dovedesc eligibilitatea partenerului.  

http://galbm.ro/strategie/
http://www.fonduri-ue.ro/transparenta/comunicare


 

Pagina 12 din 32 

                        Proiect: Sprijin pentru funcționarea GAL Baia Mare”; Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității;             

                                                              POCU/482/5/1/127124;   Asociația Grupul de Acțiune Locală Baia Mare 

Entităţile de drept public vor stabili parteneriatele cu entităţile de drept privat, numai prin 

aplicarea unei proceduri de selecţie a acestora, care respectă, cel puţin, principiile transparenţei, 

tratamentului legal, nediscriminării şi utilizării eficiente a fondurilor publice, în conformitate cu 

prevederile art. 29, alin 1 din O.U.G. nr. 40 din 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor 

europene pentru perioada de programare 2014-2020.   

Se vor respecta în totalitate prevederile O.U.G. nr. 40 din 2015 privind gestionarea financiară a 

fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, privitoare la proiectele 

implementate în parteneriat, precum și ale Normelor Metodologice din 2016 de aplicare a 

prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a 

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

privitoare la proiectele implementate în parteneriat.  

Solicitantul de finanţare sau unul dintre parteneri este furnizor de servicii sociale acreditat în 

condiţiile legislaţiei naţionale aplicabile în vigoare şi are o vechime în domeniu de cel puţin un an 

de la înfiinţare, la data depunerii cererii de finanţare. 

Acreditarea ca furnizor de servicii sociale, obţinută în conformitate cu prevederile Legii nr. 

197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale şi ale HG nr. 118 din 19 

februarie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 

197/2012, este obligatorie  în momentul depunerii cererii de finanţare şi se dovedeşte prin 

certificatul de acreditare.   

Vechimea de un an de activitate se referă la momentul înființării persoanei juridice, nu la 

vechimea acreditării. Nu se calculează perioada suspendării de activitate.  

În cazul parteneriatelor, cel puţin unul din parteneri trebuie să facă dovada acreditării ca furnizor 

de servicii sociale.   

 

2. Solicitantul și/sau reprezentantul legal, inclusiv partenerul şi/sau reprezentantul său legal, 

dacă este cazul, NU se încadrează în niciuna din situaţiile prezentante în Declarația de 

eligibilitate. 

Pentru completarea cererii de finanțare se va utiliza modelul de declarație de eligibilitate (Ghid 

specific AP, Anexa - Model B – Declarația de eligibilitate) aplicabil în funcție de solicitant, în care 

sunt detaliate situațiile în care solicitantul şi/sau reprezentantul legal, inclusiv partenerul şi/sau 

reprezentantul său legal, dacă este cazul, NU trebuie să se regăsească pentru a fi beneficiarul 

acestei priorități de investiții.  

 

3. Solicitantul de finantare deține drepturi asupra imobilului (clădire, teren, infrastructura), 

obiect al proiectului, de la data depunerii cererii de finanţare, precum şi pe o perioadă de 

minim 5 ani pentru entitatile care nu se incadreaza in categoria IMM și 3 ani pentru IMM-uri de 

la data plăţii finale (aşa cum reiese din documentele depuse), pentru care poate fi acordat 

dreptul de execuţie a lucrărilor de construcţii, în conformitate cu legislația în vigoare.  
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Drepturile ce pot constitui premisa obținerii finanțării în cadrul POR 2014-2020, din perspectiva 

asigurării perenității investiției în conformitate cu art. 71 din Regulamentul Parlamentului 

European și al Consiliului nr. 1303/2013, vor fi avute în vedere pentru proiectele care presupun 

realizarea de lucrări de construcție (numai cu autorizație de construire). 

Pentru proiectele care includ lucrări de construcție ce se supun autorizării, solicitantul la 

finanțare, trebuie să demonstreze: 

a) dreptul de proprietate publică/privată  

b) dreptul de administrare a imobilului aflat în proprietate publică conform legislației în 

vigoare, astfel cum este reglementat în art.868 din Codul Civil 

c) dreptul de concesiune(conform OUG 54/2006, OUG57/2009 privind Codul Administrativ) 

NOTA: Sunt neeligibile proiectele care implică: 

- exclusiv realizarea de lucrări de construcţie provizorii,   

- exclusiv lucrări care nu se supun autorizării (lucrări fără autorizație de construire),   

- exclusiv dotări. 

 

NOTA 

Imobilul este definit conform Legii nr. 7/1996  a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu 

modificările și completările ulterioare. 

Imobilul (teren și/sau clădiri) care face obiectul proiectului îndeplineşte cumulativ următoarele 

condiţii: 

 

✓ să fie liber 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. 

Nu vor conduce la respingerea cererii de finanțare din procesul de verificare, acele limite ale 

dreptului de proprietate care nu sunt incompatibile cu realizarea activităților proiectului (de ex. 

servituți legale, servitutea de trecere cu piciorul, etc). Fiecare caz în parte va fi analizat la 

nivelul OI în cadrul etapei de verificare a proiectului. Garanțiile reale asupra imobilelor  sunt 

considerate în accepțiunea AMPOR incompatibile cu realizarea proiectelor de investiții în cadrul 

POR 2014-2020. 

În accepțiunea AMPOR nu este considerată sarcină oricare drept real sau de creanță, solicitat a fi 

dovedit conform prezentului ghid, înscris în favoarea beneficiarului sau a unui partener. 

Proiectul devine neeligibil dacă intervine o hotărâre judecătorească definitivă (privind imobilul) 

până la finalizarea perioadei de durabilitate, care să afecteze dreptul invocat de solicitant pentru 

realizarea proiectului. 
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4.2. Eligibilitatea grupului țintă 

Grupul țintă vizat prin intervențiile propuse în cadrul acestei măsuri este reprezentat de 25.142 

persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din cele membrii comunităților ZUM și 

zonelor funcționale aferente, cum ar fi:  

• copii în situații de dificultate (ante-preșcolari/preșcolari/ elevi din grupurile 

vulnerabile, cu accent pe copiii aparținând minorității roma, copiii cu dizabilități și cu 

nevoi educaționale speciale, copiii din ZUM, copiii din familii cu 3 sau mai mulți copii/ 

monoparentale, copiii care au părăsit școala pentru a munci, copiii care nu au fost 

înscriși la școală, care au abandonat sau au părăsit timpuriu școala etc.) ; 

• persoane cu dizabilități;  

• persoanele defavorizate aparținând etniei rome. 

• persoane expuse riscului de sărăcie (femeile, tinerii, persoanele din familii cu venituri 

reduse, persoanele fără adăpost, persoanele vârstnice şi persoanele cu dizabilităţi 

aflate în situaţii de dependenţă sau în risc de excluziune socială, copii aflaţi în situaţii 

de risc etc.) 

• persoanele care suferă de forme de dependență (alcool, substanțe interzise etc) 

 

4.3. Eligibilitatea cheltuielilor  

 

Cheltuielile eligibile sunt: 

Categorie Subcategorie Cheltuieli incluse/eligibile 

9 – cheltuieli 

aferente 

managementul

ui de proiect 

21 – cheltuieli 

salariale cu echipa de 

management de 

proiect 

Sunt eligibile cheltuielile cu salariile membrilor echipei 

de proiect, inclusiv contribuțiile angajatului și 

angajatorului, proporțional cu timpul efectiv alocat 

activităților din proiect de la data semnării contractului 

de finanțare, cu  respectarea prevederilor legale în 

vigoare. 

 

Data de la care sunt considerate eligibile cheltuielile 

este data semnării de către ultima parte a contractului 

de finanțare, prin POR, corespunzător proiectului 

pentru care s-a constituit UIP 

 

Pentru persoanele care fac parte din echipa de 

management/implementare a proiectului angajate în 

baza unui raport juridic de muncă/contract individual 

de muncă, sunt eligibile inclusiv cheltuielile cu 

concediul de odihnă corespunzător timpului efectiv 

 22 - cheltuieli 

salariale directe 

aferente management 

de proiect  
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lucrat pentru proiect, cu respectarea prevederilor 

Codului Muncii şi a legislaţiei naţionale aplicabile și 

zilele pentru care indemnizația pentru incapacitate 

temporară de muncă a salariaţilor este suportată de 

angajator. 

Numărul de persoane care pot fi nominalizate în echipa 

de proiect, este conditionat de valoarea proiectului, 

astfel: 

  a) 4 persoane pentru un proiect in valoare de pana 

la 1.000.000 euro; 

  b)    5    persoane pentru un proiect cu o valoare 

intre  1.000.000 - 5.000.000 euro. 

      Documentele justificative aferente cheltuielilor cu 

salariile: 

• Dispozitii/decizii/ordine de numire in echipa de 

management/implementare a proiectului 

• Contracte de muncă și ultimul act aditional la 

contractul de munca, daca este cazul si extras din 

REVISAL cu înregistrarea acestora 

• Actele administrative de decizie internă privind 

numirea în funcția publică, dacă este cazul 

• Fișele postului  

• Time-sheet-uri/pontaje pentru cei care nu au 

procent de 100% pe proiect 

• State de plata și centralizatoare ale acestora 

• Ordine de plata și extrase de cont 

• Registrul de casa, in cazul in care salariul se ridica 

de la casierie 

NOTA. Cheltuielile din categoria 9 sunt eligibile pentru 

categoriile 1-3 de solicitanți din prezentul ghid, cu 

respectarea prevederilor Codului Muncii si ale 

legislaţiei naţionale aplicabile, iar plafoanele salariale 

stabilite la nivelul administrației publice locale pentru 

managementul de proiect din cadrul UAT în care se 

implementează proiectul reprezintă limite maxime 

care nu pot fi depășite. 

12 - cheltuieli 

pentru 

obținerea și 

amenajarea 

terenului  

 

34 - Cheltuieli 

achizitie teren* 

 

 

*Nu sunt eligibile 

pentru intreprinderile 

Se includ cheltuielile efectuate pentru cumpararea de 

terenuri cu sau fără construcții in limita a 10% din 

valoarea totala eligibila a proiectului – in conformitate 

cu HG nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a 

cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate 

prin Fondul European de dezvoltare, Fondul social 
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de economie sociala 

de insertie. 

Nu sunt eligibile 

proiectele care 

includ cheltuielile de 

achizitie a 

constructiei. 

european si Fondul de Coeziune 2014-2020. 

Valoarea terenurilor achizitionate, se va stabili pe baza 

evaluării efectuate de un expert ANEVAR (conform 

legislației in vigoare> HG 353/2012 și Ordonanta 

Guvernului nr. 24/2011 , cu modificările si completarile 

ulterioare. 

38 - cheltuieli pentru 

amenajarea terenului 

Se includ cheltuielile efectuate pentru pregătirea 

amplasamentului şi care constau în demolări, 

demontări, dezafectări, defrişări, colectare, sortare și 

transport la depozitele autorizate a deșeurilor, 

sistematizări pe verticală, 

accesuri/drumuri/alei/parcări/drenuri/rigole/canale 

de scurgere, ziduri de sprijin, drenaje, epuizmente 

(exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru 

investiţia de bază), descărcări de sarcină arheologică 

sau, după caz, protejare în timpul execuției 

obiectivului de investiții (în cazul executării unor 

lucrări pe amplasamente ce fac parte din Lista 

monumentelor istorice sau din Repertoriul arheologic 

național), lucrări pentru pregătirea amplasamentului, 

relocarea/protecția utilităților (devieri reţele de 

utilităţi din amplasament. 

39 - cheltuieli cu 

amenajări pentru 

protecţia mediului şi 

aducerea la starea 

iniţială 

Se includ cheltuielile efectuate pentru lucrări şi acţiuni 

de protecţia mediului, inclusiv pentru refacerea 

cadrului natural după terminarea lucrărilor, precum 

plantare de copaci, reamenajare spaţii verzi, 

lucrări/acțiuni pentru protecția mediului. 

13 - cheltuieli 

pentru 

asigurarea 

utilităţilor 

necesare 

obiectivului  

 

40 - cheltuieli pentru 

asigurarea utilităţilor 

necesare obiectivului  

 

Se includ cheltuielile aferente lucrărilor pentru 

asigurarea cu utilităţile necesare funcţionării 

obiectivului de investiţie, care se execută pe 

amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca 

aparţinând obiectivului de investiţie, precum și 

cheltuielile aferente racordării la reţelele de utilităţi, 

precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu 

gaze naturale, agent termic, energie electrică, 

telecomunicaţii, drumuri de acces, iluminat public, 

salubrizare,alte utilități. 

14 - cheltuieli 

pentru 

proiectare și 

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

geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, 

fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate ale 
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asistență 

tehnică  

 

 

Cheltuieli 

pentru 

proiectare şi 

asistenţă 

tehnică sunt 

eligibile 

cumulat, în 

limita a 10% 

din valoarea 

cheltuielilor 

eligibile 

finanțate în 

cadrul 

capitlolul 4 

„Cheltuieli 

pentru 

investiția de 

bază”  

terenului pe care se amplasează obiectivul de 

investiţie, studii de specialitate necesare în funcţie de 

specificul investiţiei. 

43 - cheltuieli pentru 

obținere avize, 

acorduri, autorizații 

Se includ cheltuielile pentru: 

- obţinerea/prelungirea valabilităţii certificatului de 

urbanism, precum şi toate taxele pentru avizele 

cerute prin certificatul de urbanism, taxa pentru 

obţinerea/prelungirea valabilităţii autorizaţiei de 

construire/desfiinţare, conform prevederilor legale 

în vigoare; 

- obţinerea avizelor şi acordurilor pentru racorduri şi 

branşamente la reţele publice de apă, canalizare, 

gaze, termoficare, energie electrică, telefonie, 

iluminat public; 

- întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului 

cadastral provizoriu şi înregistrarea terenului în 

cartea funciară; 

- obţinerea acordului de mediu; 

- obţinerea avizului de protecţie civilă/PSI; 

- alte avize, acorduri şi autorizaţii. 

44 - proiectare și 

inginerie 

Se includ cheltuielile efectuate pentru: elaborarea 

documentațiilor tehnice - expertiza tehnică,etc - și 

documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii, 

studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de 

execuţie, verificarea tehnică a proiectului; elaborarea 

documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor 

şi autorizaţiilor, acordurilor impuse prin certificatul de 

urbanism, documentaţii urbanistice, studii de impact, 

studii/expertize de amplasament, studii de trafic, 

studii de specialitate necesare în funcție de specificul 

investiției. 

45 - cheltuieli pentru 

consultanță 

Se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru: 

a) plata serviciilor de consultanţă la elaborarea 

cererii de finanțare și a tuturor studiilor necesare 

întocmirii acesteia, cu excepția studiilor de teren; 

b) plata serviciilor de consultanţă în domeniul 

managementului proiectului; 

c) serviciile de consultanţă/asistenţă juridică în 

scopul elaborării documentaţiei de atribuire 

şi/sau aplicării procedurilor de atribuire a 

contractelor de achiziţie publică, dacă este cazul. 
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46 - cheltuieli pentru 

asistență tehnică 

Se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru: 

a) asistenţă tehnică din partea proiectantului pe 

perioada de execuţie a lucrărilor (în cazul în care 

aceasta nu intră în tarifarea proiectului); pentru 

participarea proiectantului la fazele incluse în 

programul de control al lucrărilor de execuție, 

avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții; 

b) plata diriginţilor de şantier, desemnaţi de 

autoritatea contractantă, autorizaţi conform 

prevederilor legale pentru verificarea 

execuţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţii. 

15 - cheltuieli 

pentru 

investiția de 

bază  

 

53 - cheltuieli pentru 

construcții și instalații 

Cuprind cheltuielile pentru execuţia de lucrări 

aferente investiţiei de bază, inclusiv echipamente cu 

montaj 

✔ Cheltuieli cu amenajarea spațiilor publice 

urbane- zone verzi neamenajate, terenuri 

abandonate,  zone pietonale si comerciale, 

pasarele (defrișarea vegetației existente; 

modelarea terenului;  montarea elementelor 

constructive de tipul alei, foișoare, pergole, 

grilaje etc.; plantarea/gazonarea 

suprafețelor, inclusiv plantare arbori)  

✔ Cheltuieli cu 

construcție/reabilitare/modernizare si dotare 

piețe publice, scuaruri, parculete 

✔ Cheltuieli cu crearea de facilități pentru 

activități sportive si de recreere pe terenurile 

amenajate (ex. zone speciale pentru sport, 

locuri de joacă pentru copii, terenuri de sport 

etc.) 

✔ Cheltuieli cu 

construcție/reabilitare/modernizare clădiri 

destinate activităților sociale, comunitare, 

culturale, de agrement si sport 

✔ Cheltuieli cu 

construcția/reabilitarea/modernizarea  de 

utilităților publice 

✔ Cheltuielie cu 

constructia/reabilitare/modernizare locuințe 

sociale, unități de învățământ preuniversitar 

✔ Construcția/reabilitarea/modernizarea 
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străzilor  de importanta secundara din cadrul 

zonelor sau a cladirilor aferente supuse 

intervențiilor, inclusiv înlocuirea și/sau 

racordarea la utilități publice 

✔ Cheltuieli cu realizarea de trotuare, piste 

pentru biciclisti, parcări pentru biciclete, alei 

pietonale, cai de acces aferente străzilor 

străzilor urbane de importanta secundara din 

cadrul zonelor sau a cladirilor aferente supuse 

intervențiilor 

✔ Cheltuieli cu crearea/ modernizarea 

facilităţilor de acces pentru persoane cu 

dizabilităţi 

✔ Cheltuieli pentru măsuri/ facilităţi de 

îmbunătățire a calității mediului înconjurător. 

54 - cheltuieli cu 

dotările 

(utilaje,echipamente 

cu și fără montaj, 

dotări) 

✔ Dotare mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, 

indicatoare etc.) 

✔ Dotarea clădirior –obiect al proiectului cu 

mobilier si echipamente specifice, dotari P.S.I, 

dotări privind protecţia muncii  etc. 

✔ Dotări spații publice urbane; 

✔ Cheltuieli pentru achiziţionarea şi instalarea de 

sisteme şi echipamente pentru persoane cu 

dizabilităţi 

✔ Dotarea cu echipamente, echipamente IT 

adaptate nevoilor beneficiarilor de servicii 

oferite in clădirea- obiect al proiectului, mai 

ales echipamente si mobilier pentru persoane cu 

dizabilităţi. 

✔ Dotarea si instalarea de sisteme de securitate si 

siguranta (sisteme de supraveghere video, 

sisteme de alarma, etc) 

✔ Dotare cu cabine de paza a cladirilor- obiect al 

proiectului-  si zonelor amenajate ca parculete, 

terenuri de sport, parcuri, etc 

Se cuprind cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor 

şi echipamentelor tehnologice, precum şi a celor 

incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv cheltuielile 

aferente montajului utilajelor tehnologice şi al 

utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv 

reţelele aferente necesare funcţionării acestora. 
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Se includ cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi 

echipamentelor care nu necesită montaj, precum şi a 

echipamentelor şi a echipamentelor de transport 

tehnologic. 

Se cuprind cheltuielile pentru procurarea de bunuri 

care, conform legii, intră în categoria mijloace fixe 

si/sau obiecte de inventar, sunt necesare implementării 

proiectului şi respectă prevederile contractului de 

finanţare. 

Pentru Întreprinderile de economie socială de inserţie 

sunt eligibile cheltuielile efectuate numai pentru 

achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, 

instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, 

birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se 

regăsesc în Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice 

(mașini, utilaje și instalații de lucru)”, Subgrupa 2.2. 

„Aparate și instalații de măsurare, control și reglare”, 

Clasa 2.3.6. ”Utilaje şi instalaţii de transportat şi 

ridicat”, sau Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, 

sisteme de protectie a valorilor umane și materiale și 

alte active corporale” din Hotărârea Guvernului nr. 

2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind 

clasificarea și duratele normale de funcţionare a 

mijloacelor fixe, cu modificările şi completările 

ulterioare și care se încadrează în limita valorică 

aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările 

legale în vigoare la data depunerii cererii de finanțare. 

55 - cheltuieli cu 

active necorporale 

Se cuprind cheltuielile cu achiziţionarea activelor 

necorporale aferente echipamentelor achizitionate prin 

proiect. 

16 - cheltuieli 

cu organizarea 

de șantier  

 

 

57 - cheltuieli 

pentru lucrări de 

construcții și 

instalații aferente 

organizării de 

șantier  

 
 

Cheltuieli pentru lucrări de construcţii şi instalaţii 

aferente organizării de şantier:  

- Cheltuieli aferente realizării unor construcții 

provizorii sau amenajări în construcții existente, 

precum și cheltuieli de desființare a organizării de 

şantier:  

- vestiare/barăci/spații de lucru pentru personalul din 

șantier, 

- platforme tehnologice/dezafectarea platformelor 

tehnologice, 

- grupuri sanitare, 

- rampe de spălare auto, 
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- depozite pentru materiale, 

- fundații pentru macarale, 

- reţele electrice de iluminat şi forţă, 

- căi de acces, 

- branșamente/racorduri la utilităţi,  

- împrejmuiri, 

- panouri de prezentare,  

- pichete de incendiu,  

- cheltuieli pentru desfiinţarea organizării de şantier, 

inclusiv cheltuielile necesare readucerii terenurilor 

ocupate la starea lor inițială, la terminarea execuției 

lucrărilor de investiții, cu excepția cheltuielilor 

aferente pct. 1.2. “Amenajări pentru protecţia 

mediului şi aducerea la starea iniţială”,cheltuielile 

aferente construcțiilor provizorii pentru protecția 

civilă.  

 58 - cheltuieli conexe 

organizării de șantier 

Se cuprind cheltuielile pentru:  

- obţinerea autorizaţiei de construire/ desfiinţare 

aferente lucrărilor de organizare de şantier; 

- taxe de amplasament;  

- închirieri semne de circulaţie,  

- întreruperea temporară a rețelelor de transport 

sau distribuție de apă, canalizare, agent termic, 

energie electrică, gaze naturale,  

- contractele de asistenţă cu poliţia rutieră, 

- contractele temporare cu furnizorul de energie 

electrică, cu furnizorul de apă și cu unităţile de 

salubrizare, 

- taxă depozit ecologic, 

- taxe locale, 

- chirii pentru ocuparea temporară a domeniului 

public, 

- închirieri de vestiare/baraci/containere/ grupuri 

sanitare, 

- cheltuielile necesare readucerii terenurilor 

ocupate la starea lor inițială, la terminarea 

execuției lucrărilor de investiții/intervenții, 

operațiune care constituie obligația executanților, 

cu excepția cheltuielilor aferente pct. 1.2. 

“Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea 

la starea iniţială”. 

- costul energiei electrice și al apei consumate în 
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incinta organizării de şantier pe durata de 

execuţie a lucrărilor. 

- paza șantierului 

17 - cheltuieli 

pentru 

comisioane, 

cote, taxe 

59 - cheltuieli pentru 

comisioane, cote, 

taxe 

Se cuprind: cota aferentă Inspectoratului de Stat în 

Construcţii pentru controlul calității lucrărilor de 

construcție, cota pentru controlul statului în 

amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea 

lucrărilor de construcţii, cota aferentă Casei Sociale a 

Constructorilor, taxe pentru acorduri, avize conforme şi 

autorizaţia de construire/desfiinţare. 

18 - cheltuieli 

diverse și 

neprevăzute  

 

60 - cheltuieli diverse 

și neprevăzute  

 

Cheltuielile diverse și neprevăzute vor fi folosite în 

conformitate cu legislația în domeniul achizițiilor 

publice ce face referire la modificările contractuale 

apărute în timpul execuției. 

Se consideră eligibile dacă sunt detaliate corespunzător 

prin documente justificative şi doar în limita a 10% din 

valoarea eligibilă a cheltuielilor eligibile cuprinse în 

categoriile 12, 13, 15. 

7 - cheltuieli 

cu auditul 

achiziționat 

de beneficiar 

pentru proiect  

 

15 - cheltuieli cu 

auditul achiziționat 

de beneficiar pentru 

proiect  

 

● Cheltuielile de audit financiar extern în limita 

maximă a 5000 lei (inclusiv TVA) /raport de 

audit financiar trimestrial (aferent activităţilor 

ce pot fi auditate în trimestrul respectiv) 

În cazul în care, beneficiarii optează pentru încheierea 

unor contracte de audit, rapoartele de audit confirma 

ca cheltuielile cuprinse in cererile de rambursare au 

fost verificate si sunt: 

- sunt necesare pentru realizarea proiectului,  

- sunt  prevăzute în contractul încheiat cu 

beneficiarul proiectului  

- sunt în conformitate cu principiile unui 

management financiar sănătos, respectiv 

utilizarea eficientă a fondurilor, şi un raport 

optim cost/beneficiu (rezonabilitatea prețurilor 

conform prevederilor OUG 66/2011); 

- sunt efectuate şi plătite de beneficiar sau 

partenerii săi;  

- cheltuielile au fost plătite pe parcursul 

perioadei de eligibile 

- sunt înregistrate în contabilitatea 

beneficiarului/ partenerului având la bază 
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documente justificative, să fie identificabile şi 

verificabile, să fie dovedite prin documente 

originale. Documentele originale trebuie să aibă 

înscris codul proiectului şi menţiunea «Proiect 

finanţat din POR». Beneficiarul va aplica 

menţiunea «Conform cu originalul» pe copiile 

documentelor suport/justificative ce însoţesc 

cererea de rambursare. 

- Pentru operațiunile specifice proiectului este se 

utilizează conturi analitice distincte. La 

constituirea analiticului se va utiliza, pe lângă 

simbolurile obligatorii conform Normelor privind 

organizarea contabilitatii în 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-

finanţării proiectelor prin conturi separate 

deschise special pentru proiect. 

- beneficiarii care efectuează plăţi în valută în 

cadrul proiectului solicită la rambursare 

contravaloarea în lei a acestora la cursul Băncii 

Naţionale a României din data întocmirii 

documentelor de plată în valută. 

Atunci când același beneficiar desfășoară mai multe 

proiecte în același timp sau un proiect primește 

finanțare sub diferite forme de sprijin sau din diferite 

fonduri, auditorii verifica potențiala dublă finanțare a 

unei cheltuieli. 

8 - cheltuieli 

de informare, 

comunicare și 

publicitate  

 

17 - cheltuieli de 

informare și 

publicitate pentru 

proiect, care rezultă 

din obligațiile 

beneficiarului  

18 - cheltuieli de 

promovare a 

obiectivului de 

investiţie/produsului

/ serviciului finanţat 

Cheltuieli cu activitățile obligatorii de informare și 

publicitate aferente proiectului sunt eligibile în 

conformitate cu prevederile contractului de finanţare, 

în limita a 10.000 lei (inclusiv TVA). 

Cheltuieli de promovare a obiectivului de 

investiţie/produsului/ serviciului finanţat. 
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Limitele procentuale prevăzute pentru anumite categorii de cheltuieli se aplică la valoarea 

cheltuielilor incluse în bugetul proiectului  la data semnării contractului de finanțare. 

Dotările trebuie să fie din categoria obiectelor de inventar și/sau a mijloacelor fixe cu 

respectarea legislației in vigoare. 

Taxa pe valoarea adăugată nerecuperabilă aferentă cheltuielilor eligibile este eligibilă.  

Cheltuielile neeligibile: 

a. cheltuielile prevăzute la art. 13 din HG. Nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a 

cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin FEDR, FSE, FC 2014-2020 

b. cheltuielile privind costurile operaționale, de funcționare, de testare  si întreținere  

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

producției ori vânzării - e.g. salariile personalului general de administrație; chiriile și reparații 

ale imobilizărilor de interes general în administrație; energie, combustibil și alte consumuri 

similare; cheltuieli administrativ-gospodărești; alte cheltuieli generale de administrație) 

d. cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rata și dobânzi aferente 

creditelor 

e. contribuția în natură pentru întreprinderile de economie sociala de inserție 

f. amortizarea 

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

h. cheltuielile cu achiziționarea autovehiculelor si a mijloacelor de transport, aşa cum sunt ele 

clasificate în Subgrupa 2.3. „Mijloace de transport” din HG 2139/2004, cu excepția clasei 2.3.6 

”Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat”  

i. Cheltuielile privind achiziţia de dotări / echipamente second-hand 

j. Amenzi, penalităţi şi cheltuieli de judecată, dobânzi 

k. Cheltuieli cu teste si probe tehnologice 

l. cheltuielile efectuate peste plafoanele maxime de cheltuieli specificate în ghidul specific. 

NOTĂ: AMPOR nu verifică realizarea activităților aferente cheltuielilor neeligibile, acestea fiind în 

responsabilitatea exclusivă a solicitantului care se va asigura de respectarea legislației în vigoare 

pentru realizarea lor. 

Baza legală pentru stabilirea eligibilității 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 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,  
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● Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 

2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile 

obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de 

abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006,  

● Hotărârea Guvernului nr. 399/ 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în 

cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social 

european şi Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare. 

Condiții cumulative de eligibilitate a cheltuielilor: 

a. să respecte prevederile art. 65 alin (2) –(5) din Regulamentul 1303/2013, precum și a perioadei 

de implementare stabilite prin contractul de finanţare. 

b. să fie însoţită de facturi emise în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale sau a 

statului în care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza cărora se 

înregistrează obligaţia de plată şi de documente justificative privind efectuarea plăţii şi 

realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi 

verificate/controlate/auditate; 

c. să fie în conformitate cu prevederile programului; 

d. să fie în conformitate cu contractul de finanţare, încheiat între autoritatea de management 

sau organismul intermediar şi beneficiar; 

e. să fie rezonabilă şi necesară realizării operaţiunii; 

f. să respecte prevederile legislaţiei Uniunii Europene şi naţionale aplicabile; 

g. să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 67 din 

Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013. 

h. să nu fie contrară prevederilor dreptului aplicabil al Uniunii Europene sau legislației naționale 

care vizează aplicarea dreptului relevant al Uniunii, în privința eligibilității, regularității, 

gestiunii sau controlului operațiunilor și cheltuielilor. 

Notă. Mecanismul de plată şi rambursare a cheltuielilor în cadrul contractelor de finanţare se 

realizează în conformitate cu prevederile OUG nr.40/23.09.2015, privind gestionarea 

financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, precum şi 

normele de aplicare aprobate prin HG nr. 93/2016 

 

4.4. Eligibilitatea Fișei de proiect 

 

Pentru toate apelurile de fişe de proiecte lansate de GAL vor fi avute în vedere următoarele 

criterii minime de eligibilitate: 

a)Tipul de fişă de proiect 
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Se încadrează din punct de vedere al eligibilităţii în intervenţia/intervenţiile din cadrul SDL 

aprobată lansată(e) prin respectivul apel. 

b) Aria de implementare şi obiectivul fişei de proiect 

Fișa de proiect se implementează în aria de acoperire a SDL şi contribuie la atingerea obiectivelor 

SDL.  

c)Durata de implementare a fişei de proiect 

Perioada de implementare a activităţilor din fişa de proiect nu depăşeşte 31 decembrie 2023. 

d)Activităţi eligibile 

Activităţile menţionate în fişa de proiect se încadrează în categoria activităţilor eligibile conform 

Ghidului specific AP9, secțiunea 4.2 Criterii de verificare a proiectului, pct. 9, respectiv:  

a) Investiţiile în clădiri, unde clădirea propusă pentru 

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

a. cladiri de locuințe sociale 

b. centre comunitare integrate (CCI) care sunt/vor fi înființate și/sau  

funcționează/vor  funcționa  conform  legislației  în vigoare în domeniu. 

c. unități de invățământ preuniversitar (creșe, grădinițe, scoli primare, școli 

gimnaziale,  etc.) 

d. clădiri pentru a găzdui diferite activități sociale, comunitare, culturale, agrement și 

sport etc. (de ex: clădiri cu destinație de: centre multifunctionale/centre de 

recreere si dezvoltare personala, centre de zi, cantine sociale, băi publice, centre 

cu activități de agrement, biblioteci,  teatre, cămine culturale etc). 

b) Investitii în crearea/reabilitarea/modernizarea spațiilor publice urbane, respectiv străzi 

nemodernizate, inclusiv reabilitarea/modernizarea utilităților publice, zone verzi 

neamenajate, terenuri abandonate, zone pietonale și comerciale etc.  

 

Acțiunile indicative detalii suplimentare sunt prezentate în Ghidul specific AP9, în secțiunea 

menționată anterior. 

 

NOTA: Activitățile vor fi considerate eligibile dacă respectă prevederile Ghidului specific AP9 și 

sunt în legătură cu obiectivele și intervențiile din SDL care fac obiectul prezentului ghid. 

 

e)Grupul ţintă 

Persoanele vizate de activităţile fişei de proiect fac parte din categoriile aflate în risc de sărăcie 

sau excluziune socială şi au domiciliul/locuiesc în teritoriul SDL. 
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f)Indicatori 

Indicatorii aferenţi Fişei de proiect ce contribuie la atingerea ţintelor indicatorilor relevanţi 

aferenţi POR din cadrul SDL aprobată/modificată. 

 

g)Solicitantul şi partenerii (dacă este cazul) se încadrează în tipurile de solicitanţi eligibili 

Conform secțiunii 4.1 Eligibilitatea solicitanților și a partenerilor (dacă este cazul) 

h)Asigurarea complementarităţii investiţiilor soft şi hard 

Fişa de proiect prezintă modalitatea prin care se asigură complementaritatea între investiţiile 

FEDR, în infrastructură, şi măsurile soft, de tip FSE, inclusiv prin intermediul finanţărilor din alte 

surse. 

i)Valoarea minimă (dacă este cazul) şi maximă eligibilă a unei fişe de proiect 

Fişa de proiect se încadrează în valoarea minimă (dacă este cazul) şi valoarea maximă eligibilă 

stabilită prin prezentul ghid. 

j)Cheltuieli eligibile 

Cheltuielile eligibile menţionate în fişa de proiect se încadrează în categoria cheltuielilor eligibile 

conform prezentului ghid. 

k)Asigurarea contribuţiei proprii (minime) a solicitantului/partenerilor 

Este asigurată contribuţia eligibilă minimă a solicitantului şi partenerilor, după caz. Contribuţia 

eligibilă minimă a solicitantului/partenerului în cadrul fişelor de proiecte POR reprezintă 

procentul din valoarea totală eligibilă a fişei de proiect propusă, care va fi suportat de solicitant şi 

de fiecare dintre parteneri în cazul fişelor de proiect depuse în parteneriat, conform   

informaţiilor din tabelul de mai jos: 

Axa prioritară Tipuri de regiuni Cofinanțare UE 

% 

Cofinanțare națională 

Cofinanțare 

proprie 

(beneficiar)% 

Cofinanțare 

publică 

(buget de stat)% 

 

AP 9 

POR 

Regiuni mai puțin 

dezvoltate 

95 2 3 
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4.5. Criterii de verificare a proiectului  

După selecția fișelor de proiecte, acestea vor fi transformate în proiecte mature. Verificarea 

acestora se va face la nivelul AM POR, în conformitate cu prevederile secțiunii 4. CRITERII DE 

ELIGIBILITATE / VERIFICARE din Ghidul specific AP9. 

 

5. SELECȚIA FIȘELOR DE PROIECTE 

 

Evaluarea și selecția propunerilor de proiecte se realizează în mai multe etape, după cum 

urmează:  

5.1. Evaluarea și selecția fișelor de proiecte de către GAL-uri  

 

Odată cu înregistrarea depunerii FP, GALBM  va verifica și conformitatea din punct de vedere al 

criteriilor de depunere (dată, oră şi modalitate de depunere).  

Numai FP conforme din punct de vedere al criteriilor de depunere  vor fi repartizate pentru a fi 

verificate din punct de vedere al conformităţii administrative şi al eligibilităţii (CAE) și evaluate 

din punct de vedere al criteriilor de prioritizare și selecție. 

Fișele de proiecte vor fi evaluate și selectate de către Comitetul de Selecție (CS) al GAL, conform 

etapelor de mai jos:  

a. Verificarea conformităţii administrative şi a respectării criteriilor minime de eligibilitate (etapa 

CAE), utilizând Grila de verificare aferentă etapei CAE, anexată prezentului ghid;  

b. Verificarea și acordarea de punctaje criteriilor de prioritizare și selecție - etapa de evaluare 

tehnică și financiară (ETF), utilizând Grila de verificare aferentă etapei ETF, anexată prezentului 

ghid.  

Pe parcursul procesului de evaluare și selecție a fișelor de proiecte CS al GAL poate solicita 

maximum două solicitări de clarificări pentru fiecare etapă CAE și ETF.  

După încheierea procesului de evaluare şi selecţie, CS al GAL va emite un Raport de Selecţie, în 

care vor fi înscrise propunerile de fișe de proiecte retrase, neeligibile, eligibile neselectate şi 

eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanţilor, iar pentru propunerile de fișe de 

proiecte eligibile punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie.  

Fișele de proiecte care au obținut cel puțin punctajul minim, dar care nu au fost selectate pentru 

finanțare în cadrul Raportului de selecție ca urmare a epuizării bugetului la nivelul apelului, vor 

constitui lista de rezervă la nivelul apelului respectiv.  

Numarul de zile alocate etapei de evaluare CAE va fi de max. 15 zile calendaristice  de la data 

depunerii proiectului. 

Numarul de zile alocate etapei ETF va fi de max. 20 zile calendaristice de la data finalizarii CAE. 
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Criteriile obligatorii și citeriile orientative de prioritizare şi selecţie a fişelor de proiecte se 

regăsesc în secțiunea 3.2. Criterii de prioritizare şi selecţie (CPS) a fişelor de proiecte pentru 

respectivul apel, în conformitate cu obiectivele şi indicatorii aferenţi SDL din Manualul de 

proceduri pentru  evaluare si selectie proiecte al GAL Baia Mare. Aplicarea punctajelor, solicitarea 

clarificărilor, notificarea beneficiarilor, rezolvarea contestațiilor se vor face în conformitate cu 

acest document, disponibil pe site-ul www.galbm.ro. 

Notă:  

În procesul de selecţie, GAL va invita un reprezentant al  ADR în funcţie de tipul intervenţiei din 

SDL, aceştia având calitatea de observator. Reprezentanţii ADR se vor prezenta la sesiunea de 

selecţie şi vor întocmi un Raport de observator, în care vor menţiona dacă au fost respectate: 

criteriile minime de eligibilitate POR, procedura de selecţie şi punctajul aferent, prevederile 

privind conflictul de interes, precum şi orice alte probleme/aspecte apărute pe timpul selecţiei. 

La raportul de selecție final, prezența acestora este obligatorie. 

 

5.2. Notificarea beneficiarilor privind rezultatele evaluării 

 

Comunicarea rezultatului procesului de evaluare și selecție se va face prin e-mail/fax la datele de 

contact menționate în fișa de proiect. Notificările vor conține motivele pentru care fișele de 

proiect nu au fost selectate, dacă este cazul, precum și modalitatea și perioada de depunere și 

soluționare a contestațiilor.  

Notificările către solicitanți vor fi transmise în termen de 5 zile calendaristice de la finalizarea 

etapelor de evaluare, respectiv verificarea conformității administrative și a eligibilității (CAE) și 

evaluarea tehnică și financiară (ETF). 

Rezultatele procesului de evaluare și selecție vor fi publicate și pe pagina web a GAL Baia Mare. 

 

5.3. Depunerea și soluționarea contestațiilor  

 

Solicitanții au posibilitatea de a depune contestații conform indicațiilor în acest sens din 

notificarea privind rezultatele evaluării fișelor de proiecte. 

Contestațiile primite vor fi analizate de către o Comisie de Soluționare a Contestațiilor(CSC)  

înființată la nivelul GAL în acest sens, care va fi compusă din alte persoane fată de cele care au 

făcut parte din Comitetul de Selecție. 

Comisia de Soluționare a Contestațiilor va analiza la nivelul respectivelor fișelor de proiect 

exclusiv aspectele care au făcut obiectul contestațiilor.  

Pe parcursul procesului de soluționare a contestațiilor poate fi solicitat un singur set de clarificări. 

http://www.galbm.ro/
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In urma soluționării eventualelor contestații, Comisia de Soluționare a Contestațiilor va elabora un 

Raport de Contestații, care va fi semnat de către membrii Comisiei și va fi înaintat Comitetului de 

Selecție GAL.  

In baza Raportului de Contestații, Comitetul de Selecție va emite Raportul de Selecție (final) , în 

care vor fi înscrise fișele de proiect retrase, neeligibile, eligibile neselectate și eligibile selectate, 

valoarea acestora, numele solicitanților, iar pentru fișele de proiect eligibile punctajul obținut 

pentru fiecare criteriu de selecție. 

Contestațiile aferente etapelor de verificare a conformității administrative și a eligibilității (CAE) 

și de evaluarea tehnică și financiară (ETF) se vor soluționa în termen de 15 zile calendaristice de 

la înregistrarea acestora la GAL Baia Mare. 

 

5.4. Avizarea de către CCS Restrâns a fișelor de proiecte selectate de GAL-uri  

CCS Restrâns va verifica și aviza pachetele de fișe de proiecte selectate de GAL, utilizând o grilă 

de avizare precum și Matricea de corespondență privind complementaritatea intervențiilor 

subsumate listei indicative de intervenții pentru care se intenționează solicitarea finanțării (Anexa 

20 a SDL aprobate).  

CCS Restrâns va solicita clarificări/ sau va respinge pachetul de fișe de proiecte în următoarele 

situații:  

• În situația nerespectării uneia/sau mai multor cerințe referitoare la eligibilitatea 

beneficiarilor, eligibilitatea intervențiilor, activităților, cheltuielilor;  

• În cazul în care în pachetul de fișe de proiecte există fișe de proiecte care nu prezintă 

satisfăcător modalitatea de asigurare a complementarității între intervențiile tip FEDR și FSE din 

cadrul SDL. 

 

5.5. Verificarea și contractarea proiectelor 

Verificarea și contractarea se va face la nivelul AM POR, în conformitate cu prevederile Ghidului 

specific AP9. 

 

5.6. Semnarea cererii de finanțare și a documentelor  

Cererile de finanțare depuse prin sistemul MySMIS, precum și documentele anexate acestora, se 

vor semna și transmite în conformitate cu prevederile Ghidului specific AP9. 
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6. ANEXE 

 

6.1. Anexele fișei de proiect 

 

La transmiterea Fișei de proiect (Anexa 1) trebuie anexate următoarele documente:  

Anexa 1.1: Declarație de eligibilitate  

Anexa 1.2: Declarația de angajament pentru solicitant individual sau membri ai parteneriatului  

Anexa 1.3: Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal  

Documentele care atestă proprietatea/ concesiunea/administrarea/superficia solicitantului asupra 

infrastructurii pe care se propune investiția  

Documentația tehnico-economică: Studiul de Fezabilitate/ Documentația de Avizare a Lucrărilor 

de Intervenții/ Proiect Tehnic (după caz). 

 

6.2. Anexele prezentului ghid 

Acest ghid are următoarele anexe: 

Anexa 1: Fișa de proiect  

Anexa 1.1: Declarație de eligibilitate  

Anexa 1.2: Declarația de angajament pentru solicitant individual sau membri ai parteneriatului  

Anexa 1.3: Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

Anexa 2: Grila de verificare a conformității administrative și a eligibilității 

Anexa 3: Grila de verificare tehnică și financiară 

 

6.3. Anexele la depunerea cererii de finanţare și la momentul contractării cererii de 

finanţare 

 

Anexele la depunerea cererii de finanţare și anexele obligatorii la momentul contractării cererii 

de finanţare sunt cele prevăzute de Ghidul specific AP9. 
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7. 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. 

În cazul apariţiei unui corigendum la Ghidul solicitantului POR axa 9, sau la Ghidul general POR, 

care poate influenţa implementarea SDL şi modificarea unor termeni de legalitate sau 

oportunitate, ghidul solicitantului la nivelul GAL BAIA MARE se va actualiza corespunzător. 

 

PROCEDURA EVALUARE SI SELECTIE GAL BAIA MARE, avizată de CCS Restrâns cu Anexele Sale 
(publicată şi pe site-ul www.galbm.ro ) 
SDL ZUM BAIA MARE (publicată şi pe site-ul www.galbm.ro ) 

http://www.clldcampina.ro/
http://www.clldcampina.ro/

