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Beneficiari indirecți ai Măsurii M8/6B sunt: 

• populația locală; 

• întreprinderi și societăți comerciale din domeniul agricol, turismului și alimentației publice, 
sănătate, educație etc.; 

• turiști/ vizitatori. 

 
Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:  
Proiectele vor fi depuse la sediul Asociației G.A.L. Dobrogea de Nord Tulcea din sat Mineri, comuna 
Somova, strada Isaccei nr. 62, județul Tulcea, de luni până vineri în intervalul orar 8.30 – 12.30.  

 
Alocare totală pe sesiune:  5555..552288,,6633  eeuurroo 

SSuummaa  mmaaxxiimmăă  nneerraammbbuurrssaabbiillăă  : care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: 5555..552288,,6633  eeuurroo 

VVaallooaarreeaa  mmaaxxiimmăă  eelliiggiibbiillăă  : 5555..552288,,6633  ddee  eeuurroo//pprrooiieecctt 

IInntteennssiittaatteeaa  sspprriijjiinnuulluuii  eessttee  ssttaabbiilliittăă  aassttffeell:  

• 89,32% reprezintă contribuția Fondului European Agricol de Dezvoltare Rurală;  

• 10,68% reprezintă contribuția națională. 

Cererea de finanțare editabilă utilizată poate fi consultată și descărcată prin accesarea următorului link 
http://galdntulcea.ro/ghidul-masuriianexele-m8-6b-varianta-aprobata/ 

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului, 
trebuie sa fie în conformitate cu cerințele Fișei măsurii M8/6B din SDL și cu Ghidul solicitantului, în vigoare 
la data lansării, disponibile în format electronic pe site-ul GAL, la secțiunea dedicată 
http://galdntulcea.ro/ghidul-masuriianexele-m8-6b-varianta-aprobata/  
Precizăm că informații  detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului 
elaborat de GAL pentru măsura respectivă, la secțiunea dedicată http://galdntulcea.ro/ghidul-
masuriianexele-m8-6b-varianta-aprobata/ 
GAL Dobrogea de Nord Tulcea asigură disponibilitatea la sediul GAL a unei versiuni pe suport tipărit a 
informațiilor detaliate aferente măsurii lansate. 

  

Documente necesare la depunerea cererii de finantare 

Documentele obligatorii care se constituie in Dosarul cererii de finanțare sunt: 
 ► Doar pentru proiectele de servicii:  
1. Anexa 1S - Cerere de finanțare pentru proiecte de servicii (Formularul E1.1L); 
 2. Anexa 2S - Buget Indicativ 
 3. Anexa 3S - Declaratia solicitantului  
4. Anexa 4S - Grafic de implementare. 
 
► Doar pentru proiectele mixte (investiții și servicii): 
Anexa 1M - Cerere de finanțare pentru proiecte mixte (cu investiții și servicii) la care se va adăuga o 
Anexă care va conține detalii tehnice și financiare cu privire la componența de servicii. Bugetul indicativ al 
componentei de investiții va fi suplimentat cu totalul bugetului indicativ al componentei de servicii (Anexa 
2S), decontarea cheltuielilor realizându-se în baza unui buget totalizator al proiectului (Anexa 2T). În etapa 
de implementare a proiectelor mixte, decontarea cheltuielilor aferente componentei de servicii se va 
realiza doar în baza unui/ unor Raport/ Rapoarte de activitate, conform modelului pentru proiecte de 
servicii anexa la Contractul de finantare, adaptat în funcție de specificul proiectului. 
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A. - doar pentru proiecte mixte ce prevăd investiții ce includ construcții-montaj  
1. Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții, întocmite conform 
legislației în vigoare (HG nr. 907 /2016 privind etapele de elaborare şi conținutul cadru al documentațiilor 
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiți finanțate din fonduri publice). Pentru 
proiectele demarate din alte fonduri si nefinalizate, în completarea documentelor solicitate la punctul 1, 
solicitantul trebuie să depună un raport de expertiză tehnico-economică din care să reiasă stadiul 
investiției, indicând componentele/acțiunile din proiect deja realizate, componentele/acțiunile pentru care 
nu mai există finantare din alte surse, precum și devizele refăcute cu valorile rămase de finanțat.  
 
2. Certificat de Urbanism, valabil la data depunerii Cererii de Finanțare, eliberată în condițiile Legii 
50/1991, modificată, completată şi republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.  
 
IMPORTANT!  
În Cererea de Finanțare trebuie specificat numele proiectului/investiției așa cum este menționat în 
Certificatul de Urbanism.  
 
ATENȚIE!  
Conform prevederilor art.8 (3) (c) din HG 226/2015, pentru justificarea rezonabilității prețurilor pentru 
investiția de bază, proiectantul va avea în vedere prevederile HG 363/2010 privind aprobarea standardelor 
de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare 
şi va menționa sursa de prețuri folosită.  
 
3. Inventarul bunurilor ce apartin domeniului public al comunei - Inventarul bunurilor ce aparțin 
domeniului public al comunei/comunelor, întocmit conform legislației în vigoare privind proprietatea 
publică şi regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al 
României (copie după Monitorul Oficial).  
și - În situația în care în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public drumurile care fac obiectul 
proiectului nu sunt incluse în domeniul public sau sunt incluse într-o poziție globală sau nu sunt clasificate, 
solicitantul trebuie să prezinte Hotărârea/hotararile consiliului local privind aprobarea modificărilor şi / 
sau completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziției globale existente 
sau clasificării unor drumuri neclasificate, cu respectarea prevederilor art. 115 alin. (7) din Legea nr. 215/ 
2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a administrației publice locale, adică să fi fost 
supusă controlului de legalitate al Prefectului, în condițiile legii (este suficientă prezentarea adresei de 
înaintare către instituția prefectului pentru controlul de legalitate).  
Sau 
Avizul administratorului terenului aparținând domeniului public, altul decât cel administrat de primărie 
(dacă este cazul)   
Sau Documente doveditoare ale dreptului de proprietate / dreptul de uz, usufruct, superficie, servitute/ 
administrare al solicitanților înființați în baza OG nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, pe o perioada 
de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrari, conform Cererii de finantare;  
 
Menționăm că se pot face investiții care prevăd construcțiimontaj numai în locațiile pentru care membrii 
parteneriatului pot dovedi regimul de proprietate pentru imobilele care fac obiectul investițiilor propuse 
prin proiect. În cazul investițiilor cu construcții montaj propuse de oricare membru al Parteneriatului, 
pentru locație trebuie demonstrat dreptul de proprietate privata, de concesiune sau de superficie. Pentru 
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proiectele care propun doar dotare, achiziție de mașini și/sau utilaje fără montaj sau al căror montaj nu 
necesită lucrări de construcții și/sau lucrări de intervenții asupra instalațiilor existente (electricitate, apă, 
canalizare, gaze, ventilație, etc.), se vor prezenta înscrisuri valabile pentru o perioadă de cel puțin 10 ani 
începând cu anul depunerii cererii de finanțare care să certifice, după caz: a) dreptul de proprietate privată, 
b) dreptul de concesiune, c) dreptul de superficie, d) dreptul de uzufruct; e) dreptul de folosință cu titlu 
gratuit; f) împrumutul de folosință (comodat) g) dreptul de închiriere/locațiune. 
 
 
 
ATENTIE!  
HCL de modificare / completare a domeniului public sunt valabile numai ca anexe la inventarul atestat în 
condițiile legii (prin Hotărâre a Guvernului).  
 
sau  
 
B - Memoriu justificativ - pentru proiectele mixte care prevad doar dotări  
 
și 
 
C - pentru toate proiectele de mixte (investiții și servicii) 
 
1. Pentru evaluarea impactului asupra mediului (doar pentru proiectele care o impun): - Declarația pe 
propria răspundere că va obține și depune documentația de la ANPM, înainte de semnarea contractului de 
finanțare (Anexa A a CF).  
sau - Clasarea notificării  
sau - Decizia etapei de încadrare, ca document final (prin care se precizeazăcă proiectul nu se supune 
evaluării impactului asupra mediului şi nici evaluării adecvate)  
sau - Acord de mediu în cazul în care se impune evaluarea impactului preconizat asupra mediului 
sau - Acord de mediu în cazul evaluării impactului asupra mediului și deevaluare adecvată (dacă este cazul). 
- Aviz Natura 2000 pentru proiectele care impun doar evaluare adecvată.  
 
2. Pentru conformitatea proiectului cu conditiile de igienă și sănatate publică (doar pentru proiectele care 
o impun): - Declarația pe propria răspundere privind prezentarea documentelor de igiena si sanatate 
publica (Anexa B a CF).  
sau - Avizul sanitar privind constatarea conformității proiectului cu condițiile de igienă și sănătate publică  
sau - Notificare privind conformitatea proiectului cu condițiile de igiena şi sănatate publică  
sau - Notificare că investiția nu face obiectul evaluarii condițiilor de igienă și sănătate publică. 
 
3. Declarația pe propria răspundere a Reprezentantului legal al Solicitantului Mandatar privind asigurarea 
intreținerii/mentenanței investiției (Anexa C a CF) 
 
 
 
Pentru ambele tipuri de proiectele (proiecte de servicii / proiecte mixte):  
 
1. Acord de cooperare (parteneriat) - Anexa 8  
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2. Mandat de reprezentare - Anexa  9  
 
3. Hotărârea Consiliului Local / / Hotărârea Adunării Generale a Asociatilor in cazul ONG/ IMM - Anexa 12 
(model), pentru toti asociatii - parteneri / semnatarii Acordului de parteneriat, cu referire la 
însuşirea/aprobarea de către Consiliul Local/forurile de conducere ale asociatiei/fundatiei/federatiei a 
următoarelor puncte (obligatorii):  
- necesitatea şi oportunitatea investiţiei/ acțiunilor ;  
- lucrările /activitatile ce vor fi prevăzute în bugetul solicitantului pentru perioada de realizare a investiţiei/ 
acțiunilor, în cazul în care se obţine finanţarea;  
- angajamentul de a suporta cheltuielile de întreţinere/mentenanță a investiţiei pe o perioadă de minimum 
5 ani de la data efectuării ultimei plăți (doar pentru proiectele de investitii/mixte);  
- caracteristici tehnice ale investiției/ investițiilor propuse (lungimi, arii, volume, capacităţi –doar pentru 
proiectele de investiții/ mixte etc.);  
- desemnarea partenerului ce va fi Solicitantul in cadrul proiectului;  
- nominalizarea şi mandatarea reprezentantului legal al Solicitantului pentru relaţia cu GAL / AFIR în 
derularea proiectului. 
 
 4. Documente constitutive/de înființare ale solicitantului (mandatar) și partenerilor  
- Certificat de înregistrare fiscală  
Doar pentru ONG-uri:  
- Încheiere privind înscrierea în registrul asociațiilor şi fundațiilor, definitivă si irevocabilă;  
- Certificat de înregistrare în registrul asociațiilor şi fundațiilor;  
- Actul de înființare şi statutul  
 
5. Document de la bancă/trezorerie cu datele de identificare ale băncii / trezoreriei şi ale contului aferent 
proiectului FEADR (denumirea, adresa băncii / trezoreriei, codul IBAN al contului în care se derulează 
operațiunile cu AFIR) pentru Solicitantul Mandatar.  
 
6. Raport asupra utilizării programelor de finanțare nerambursabilă întocmit de Solicitantul mandatar (va 
cuprinde obiective, tip de investiție/ servicii, lista cheltuielilor eligibile, costuri şi stadiul proiectului, 
perioada derulării proiectului), pentru solicitanții care au mai beneficiat de finanțare nerambursabilă 
începând cu anul 2007 pentru aceleaşi tipuri de servicii si/sau investiții.  
 
7. Documente justificative pentru proiectele de servicii si/sau investitii finalizate incluse în Raportul 
asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă (aceste documente trebuie să conțină date 
concrete privind obiectivul proiectului, locația și perioada de desfășurare, numărul de acțiuni, număr de 
participanți, caracteristici tehnice etc, în funcție de tipul investitiei / serviciului.(de ex. contracte, rapoarte de 
activitate etc.). 
 
8. Documente care să ateste expertiza experților de a implementa activitățile proiectului (cv-uri, diplome, 
certificate, referințe etc.)  
 
9. Oferte conforme - documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea rezonabilității 
prețurilor. Ofertele conforme reprezintă oferte comparabile, care răspund cerințelor din punct de vedere al 
performanțelor și parametrilor din cererea de oferte, al obiectului acestora și din punct de vedere financiar 
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și sunt transmise de către operatori economici reali și care îndeplinesc condițiile de calificare, verificabile de 
către experții evaluatori.  
Acestea trebuie să aibă cel puțin următoarele caracteristici:  
- Să fie datate, personalizate și semnate;  
- Să conțină detalierea unor specificații tehnice minimale;  
- Să conțină prețul de achiziție, defalcat pe categorii de bunuri/servicii. 
 
10. Extrasul din strategie, care confirmă dacă investiția/ acțiunile propuse este în corelare cu orice strategie 
de dezvoltare locală / judeteana / LEADER, corespunzătoare domeniului de investiții/ servicii precum și 
copia hotărârii de aprobare a strategiei.  
 
11. Copie document de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului / Mandatar.  
 
12. Planul de acțiune pentru atingerea obiectivelor măsurii, integrat in Studiul de fezabilitate/ 
Documentația de avizare pentru Lucrări de intervenții/Memoriu Justificativ sau in Cererea de finantare 
pentru proiecte de servicii (Anexa 1S - Formularul E1.1L) –sau prezentat ca document distinct, atasat 
dosarului cererii de finantare.  
 
13. Certificatul constatator emis conform legislației naționale în vigoare, din care să rezulte faptul că 
solicitantul - mandatar nu se află în proces de lichidare sau faliment (nu se depune în cazul solicitanților 
înființați în baza OG nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații) 
 

 
14. Declarație pe propria raspundere privind angajamentul de raportare către GAL (Anexa  D a CF)  
 
15. Declarație pe propria răspundere privind confirmarea faptului că parteneriatul constituit juridic nu a 
desfășurat activitate (Anexa E a CF) 
 
16. Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa F a CF) 
 
17. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de 
minimis (Anexa G din Ghidul solicitantului). – pentru fiecare partener, dacă este cazul 
 
18. Declaratia privind încadrarea întreprinderii în categoria microintreprinderilor și întreprinderi mici 
(Anexa H la Ghidul Solicitantului) – pentru fiecare partener, dacă este cazul 
 
19. Alte documente justificative - documente sau părți de documente solicitate de catre GAL Dobrogea de 
Nord Tulcea, relevante pentru evaluarea Cererilor de finantare (eligibilitate si scorare criterii de selectie). 
 
ATENŢIE! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanţare, termenul de 
valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
 
 
Toate formularele al căror format este elaborat de GAL Dobrogea de Nord Tulcea pot fi consultate și 
descărcate direct de pe pagina de internet a GAL (www.galdntulcea.ro – Măsuri de finantare, Măsura 
M8/6B Constituirea și promovarea formelor asociative, Ghidul Solitantului si Anexele) sau pot fi solicitate 
de la sediul GAL. 
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Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv 
metodologia de verificare a acestora: 
Solicitantul trebuie să îndeplinească criteriile de conformitate și eligibilitate descrise în Ghidul solicitantului 
anexat prezentului apel de selecție, în vigoare la momentul lansării. 
Metodologia de verificare a acestora este detaliată în “Procedura Internă de evaluare și selecție a 

proiectelor în cadrul GAL Dobrogea de Nord Tulcea“ (revizia 03) - FIȘA DE EVALUARE  GENERALĂ A 
PROIECTULUI (CES/M8) - corespondență M8/ 6B  -  anexă la Ghidul solicitantului, care poate fi consultat în 
format electronic prin accesarea următorului link http://galdntulcea.ro/ghidul-masuriianexele-m8-6b-
varianta-aprobata/  
 
 

Condițiile minime obligatorii/ de eligibilitate pe care trebuie sa le îndeplinească un beneficiar care 
solicită sprijin prin această măsura, sunt: 
 

EG1. Parteneriatul trebuie să se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili (potrivit descrierilor de la 
punctul 4 din Fișa Măsurii); Îndeplinirea acestui criteriu se va demonstra în baza documentului de 
constituire a parteneriatului pentru accesarea sprijinului FEADR şi după caz, a documentelor de înfiinţare a 
membrilor, actelor de identitate, a Certificatelor care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale a 
liderului de parteneriat, a însuşirii obligațiilor și angajamentelor menționate în Declaraţia F1 şi în urma 
verificării experţilor AFIR, în bazele de date AFIR şi ale ONRC, în Anexa G (Declarație de minimis) privind 
ajutorarele de minimis în Anexa H (Declarație IMM)  privind stabilirea categoriei IMM.  
Solicitantul reprezintă un parteneriat format din minim două entități, conform descrierii de la Capitolul IV. 
Minim 51% din membrii parteneriatului vor fi mici operatori în agroturism, operatori în servicii turistice, 
servicii de agrement și alimentație publică (restaurant), ONG-uri cu activitate în domeniul turistic din 
teritoriul GAL DOBROGEA DE NORD TULCEA. 
Se va verifica existența Acordului de parteneriat (cooperare), (Anexa 8) și a Mandatului de reprezentare 
(Anexa 9); Se vor verifica actele juridice de înființare și funcționare pentru Solicitant (liderul de proiect) și 
pentru partenerii asociați sau partenerii semnatari ai Acordului de parteneriat (cooperare) pentru a se 
verifica categoria acestora; Se vor verifica actele de identitate ale semnatarilor acordului de parteneriat 
(cooperare) / reprezentanților legali ai semnatarilor, inclusiv al reprezentantului legal de proiect, mandatat 
prin Mandatul de reprezentare; Se vor verifica certificatele constatatoare emise de ONRC pentru solicitanții/ 
partenerii înființați în baza Legii nr. 346/2004; Se vor verifica extrase din Registrul Special al Asociaţiilor si 
Fundaţiilor aflat la Grefa Judecătoriei la care au fost înregistrate organizațiile neguvernamentale înființate 
în baza OG 26/2000; Se vor verifica certificate care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale ale 
Solicitantului (liderului de proiect), a însuşirii obligațiilor și angajamentelor menționate în Declaraţia F și in 
declarațiile distincte, anexe ale cererii de finantare; 
 
EG.2 Toți membrii parteneriatului trebuie să aibă sediul social în teritoriul GAL DOBROGEA DE NORD 
TULCEA; Se vor verifica documentele constitutive pentru fiecare dintre semnatarii Acordului de parteneriate 
(cooperare); 
 
EG.3 Solicitantul va depune un Acord de parteneriat (cooperare) care face referire la o perioadă de 
funcționare mai mare de 6 luni decât perioada pentru care se acordă finanțarea; Se vor verifica Acordul de 
parteneriat (cooperare), (Anexa 7) și Mandatul de reprezentare (Anexa 9), dacă sunt datate, asumate prin 
semnare de către toți membrii, dacă sunt prezentate informatiile minimale solicitate și dacă sunt corelate 

                                                 
1
 Declaratia F se va completa pentru fiecare membru al parteneriatului 
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cu Cererea de finanțare, Hotărârea Consiliului Local/ Hotărârea AGA, Studiul de fezabilitate/ Documentația 
de avizare pentru Lucrări de intervenții/ Memoriu Justificativ, (ca documente disticte sau integrate în Studiul 
de fezabilitate/ în Documentația de avizare pentru Lucrări de intervenții sau în Memoriul Justificativ), Planul 
de Acțiune; *întrucât existența unei componente de investiții conduce la obligația menținerii obiectivelor 
investiției pentru o perioadă definită - minim 5 (cinci) ani de la data efectuării ultimei plăți, se va verifica 
reflectarea acestei prevederi în Acordul de parteneriat (cooperare). Durata Acordului este corespunzătoare 
duratei prevăzute în contractul de finanțare pentru derularea proiectului, iar prelungirea acestuia conduce 
automat la extinderea duratei Acordului. 
 
ATENTIE!  
Se recomanda emiterea unei singure Hotărâri a Consiliului Local/ Hotărâri a Adunării Generale a Asociatilor 
(AGA) specifice fiecărei categorii de solicitanți / parteneri (ONG, ) pentru implementarea proiectului cu 
referire la următoarele puncte (obligatorii):  
- necesitatea şi oportunitatea investiției/ serviciilor; 
- lucrările /activitatile ce vor fi prevăzute în bugetul solicitantului pentru perioada de realizare a investiției/ 
serviciilor, în cazul în care se obține finanțarea;  
- angajamentul de a suporta cheltuielile de întreținere/mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 
5 ani de la data efectuării ultimei plăți (doar pentru proiectele de investitii/mixte); - caracteristici tehnice 
ale investiției/ investițiilor propuse (lungimi, arii, volume, capacități etc.);  
- desemnarea partenerului ce va fi Solicitantul in cadrul proiectului;  
- nominalizarea şi mandatarea reprezentantului legal al Solicitantului pentru relația cu GAL / AFIR în 
derularea proiectului;  
-. 
 
ATENTIE!  
Nu se solicită un model tip pentru Planul de acțiune. Având în vedere prevederile Fișei template elaborare 
de CE pentru măsurile elaborate în baza prevederilor art. 35, solicitantul trebuie să își asume în cadrul 
Planul de acțiune faptul că sprijinul obținut în cadrul proiectului este exclusiv în beneficiul micilor 
operatori în domeniul turistic! Concret, logica intervenției nu exclude implicarea altor tipuri de membri în 
parteneriat, însă scopul acestora va fi de sprijin al activității operatorilor din sectorul turistic. Toate acțiunile 
proiectului se vor adresa sprijinirii acestui sector și dezvoltării turismului în teritoriul GAL per ansamblu . 
Acesta:  
- poate fi integrat în Cererea de finanțare pentru proiecte de servicii (Formularul E1.1L) sau în cuprinsul 
Studiului de Fezabilitate /Documentației de Avizare pentru Lucrări de Intervenții/ Memoriului Justificativ în 
cazul proiectelor mixte  
sau  
- poate fi prezentat ca document distinct, atașat Cererii de finantare.  
Acesta trebuie să ofere informații concrete care să permită evaluarea Relevanței Planului de actiune 

propus pentru atingerea obiectivelor măsurii - CS4 

 
 

EG4. Proiectul de cooperare propus va fi nou și nu va fi în curs de defășurare sau finalizat; Se solicită 
angajament în această privință, asumat prin Declaraţia pe propria răspundere (E). Dacă nu exista 
angajamentul solicitantului, proiectul este declarant neeligibil. Se verifică totodată Extrasul de strategie 
care confirmă că investiția/ acțiunile  este/ sunt în corelare cu orice strategie de dezvoltare locală/ 
județeană/LEADER, corespunzătoare domeniului de investiții și servicii copia Hotărârii de aprobare a 
strategieii  
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EG.5 Proiectul propus de parteneriat se va desfășura pe o perioadă de maxim 30 luni (fără să fie depășită 
data de 31 decembrie 2023). Se vor verifica Cererea de finanțare, Studiul de fezabilitate/ Documentația de 
avizare pentru Lucrări de Intervenții/ Memoriul Justificativ, Acordul de cooperare, Mandatul de 
reprezentare. 
Suplimentar, se va verifica să nu fie create condiţii artificiale pentru a obţine în mod necuvenit un avantaj, 
în sensul prevederilor art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune 
şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) 
nr. 1290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 al Consiliului, în orice etapă de derulare a proiectului. 
Dacă pe parcursul perioadei de implementare sau de monitorizare a proiectului se încalcă cel puţin un 
criteriu de eligibilitate, de selecţie sau se modifică fara acordul AFIR amplasamentul propus prin Cererea de 
finanțare, Contractul de finanțare se reziliază și se procedează la recuperarea întregului sprijin.  
 
 

Atenţie!  

 

Durata de execuţie a Contractului de Finanţare este de maxim 30 de luni pentru 

proiectele care prevăd investiţii cu construcţii montaj şi/sau adaptarea la standarde. 

Durata de execuţie a contractului este de maxim 24 luni pentru proiecte de investiíi, care includ achiziţii simple fără 

leasing financiar de utilaje, instalaţii, echipamente și dotări noi 

stabilite prin fişa măsurii. 

Duratele de execuție prevăzute mai sus pot fi prelungite cu maximum 6 luni, cu acordul prealabil 

al AFIR şi cu aplicarea penalităților specificeprevăzute în contractul de finanțare, la valoarea 

eligibilă nerambursabilă rămasă de plătit (Și cu respectarea termenul maxim de finalizare a proiectelor- 31.12.2023, 

cât și a termenului de depunere a ultimei cereri de plată – 30.09.2023.)  

Durata de execuţie a Contractelor de servicii este de maxim 30 de luni. 

În cazul proiectelor de servicii nu se aplică penalități în cazul prelungirii duratei de implementare. 

Durata de implementare a proiectului este de maxim 27 luni în cazul proiectelor de investiții cu construcíi montaj 

și/sau servicii / 21 luni în cadrul proiectelor de invesiții  în achiziții simple şi reprezintă termenul limită până la care 

beneficiarul poate depune ultima tranșă 

de plată. 

Durata de implementare a proiectului reprezintă durata de realizare efectivă a tuturor 

activităților descrise în Cererea de Finanțare aprobată/modificată pe parcursul perioadei de 

implementare, de la data semnării prezentului contract, până la data depunerii de către beneficiar 

a ultimei tranșe de plată. În cazul proiectelor de servicii durata de implementare include și perioada de depunere și 

avizare a raportului final de activitate. 

Durata de executie a Contractului de Finantare cuprinde durata de implementare a proiectului la 

care se adaugă termenul de maxim 90 de zile calendaristice pentru efectuarea plății. 
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Monitorizarea proiectului 

Durata de valabilitate a Contractului de Finanţare cuprinde durata de execuţie a contractului la 

care se adaugă 5 ani de la data ultimei plăți efectuată de Autoritatea Con tractantă. 

Activele corporale și necorporale rezultate din implementarea proiectelor finanțate prin LEADER, trebuie să fie incluse 

în categoria activelor proprii ale beneficiarului și să fie utilizate pentru activitatea care a beneficiat de finanțare 

nerambursabilă pentru minim 5 ani de la data efectuării ultimei plăți.  
În cazul proiectelor de servicii, nu există perioadă de monitorizare. În cazul proiectelor de investiții care vizează 

investiți intangibile (ex.: creare platformă online, aplicații etc.) se impune existența unei perioade de 

monitorizare.  

 

 

 

ASIGURAREA ACCESULUI LA INVESTITII PENTRU TOTI MEMBRII PARTENERIATULUI 

În vederea asigurarii acestului tuturor membrilor la investițiile realizate prin proiect, după finalizarea investițiilor, se va 

încheia un Acord de folosință între toți membrii parteneriatului, cu titlu gratuit, valabil cel puțin pe toată perioada de 

implementare și monitorizare a proiectului. 

Acordul de folosință se va depune pâna la ultima transa de plată. 

 

De asemenea, Partenerul/partenerii proprietarul/proprietarii terenului pe care se va realiza investiția trebuie să 

asigure accesul liber al tuturor beneficiarilor direcți (membrii parteneriatului) și indirecți (entități juridice interesate, 

turiști, locuitorii teritoriului GAL Dobrogea de Nord Tulcea)  la investițiile finanțate prin proiect. 

 
 
 

Procedura de selecție aplicată de Comitetul de selecție al GAL.  
Procesul de evaluare și selecție la nivel de GAL Dobrogea de Nord Tulcea se derulează conform 
prevederilor cuprinse în “Procedura Internă de evaluare și selecție a proiectelor în cadrul GAL Dobrogea 

de Nord Tulcea” (revizia 03), în vigoare la data lansării apelului de selecție, care poate fi consultata în 
format electronic accesând următorul link http://galdntulcea.ro/ghidul-masuriianexele-m8-6b-varianta-
aprobata/  
 
Selecția proiectelor se va face aplicând regula de „dublu cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este 
necesar ca în momentul selecției să fie prezenți cel puțin 50% din membrii Comitetului de Selecție, din care 
peste 50% să fie din mediul privat și societatea civilă, organizațiile din mediul urban reprezentând mai puțin 
de 25%. 
Dupa închiderea sesiunii de depunere a proiectelor, se va trece la etapa de verificare a eligibilitatii. 
Termenul de evaluare a proiectelor este de maxim 45 de zile calendaristice de la data încheierii sesiunii de 
depunere la GAL.  
Dacă se consideră necesar, în vederea verificării veridicității datelor cuprinse în anexele tehnice și 
administrative ale cererii de finanțare, se pot efectua de către experții evaluatori vizite pe teren. Concluzia 
privind eligibilitatea proiectelor se va consemna numai după efectuarea vizitei pe teren, dacă este cazul. 
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Toate verificările efectuate de către evaluatorii GAL vor respecta principiul de verificare “4 ochi”, respectiv 
vor fi semnate de către doi experți - un expert care completează și un expert care verifică. 
Rezultatele procesului de selecție se consemnează în Raportul de selecție. Acesta va fi semnat și aprobat 
de către toți membrii prezenți ai Comitetului de Selectie a Proiectelor. Raportul de selecție va fi datat, 
avizat și de către Managerul GAL DOBROGEA DE NORD TULCEA. Toate proiectele selectate de GAL 
DOBROGEA DE NORD TULCEA, indiferent de specificul acestora, vor fi depuse la OJFIR / CRFIR pe raza caruia 
se va realiza proiectul, dar nu mai tarziu de 15 zile calendaristice de la aprobarea Raportului de selectie 
final intocmit de GAL.  
 

Rezultatele evaluării proiectelor vor fi comunicate prin postarea pe pagina web GAL 
www.galdntulcea.ro , la secțiunea cu același nume, a Raportului de selecție.  
Rezultatele procesului de selecție vor fi comunicate solicitantilor prin transmiterea de notificări, care vor 
conține, pentru proiectele declarate neeligibile, motivele pentru care proiectele nu au fost selectate – se 
vor menționa criteriile de eligibilitate care nu au fost îndeplinite sau punctajul obtinut pentru fiecare 
criteriu de selectie – precum ți perioada de depunere și soluționare a contestațiilor.  
 

Solicitanșii ai caror proiecte au fost declarate neeligibile sau care se consideră că au fost 
dezavantajași în procesul de evaluare, pot depune contestații la sediul GAL în maximum 5 zile lucratoare de 
la data primirii notificării privind neselectarea proiectului.  
 

Contestaţiile vor fi depuse la secretariatul GAL, din sat Mineri, str. Isaccei, nr. 62, comuna Somova, 
judetul Tulcea, de luni pna vineri, în intervalul orar 8:00 – 12:00. Termenul de soluționare a contestațiilor 
este de maxim 10 zile lucrătoare, de la data înregistrării acestora la secretariatul GAL. 

Vor fi considerate contestații și analizate în baza prezentei proceduri doar acele solicitări care 
contestă elemente legate de neconformitatea, eligibilitatea proiectului depus, punctarea unui/unor criterii 
de selectie, stabilirea valorii/cuantumului criteriilor de departajare, valoarea proiectului declarată eligibilă/ 
valoarea sau intensitatea sprijinului public acordat pentru proiectul depus. Contestațiile vor fi 
instrumentate de către un expert GAL cu atribuțiuni specifice din cadrul Compartimentului administrativ. 
Contestatiile depuse in termen, impreuna cu solutia propusa de catre expertul evaluator GAL, vor fi 
inaintate în maxim 2 zile lucratoare Comisiei de soluționare a contestațiilor.  Acestea vor fi insoțite de 
documentele justificative aferente, precum și de o situație centalizatoare a tuturor contestațiilor depuse. 
 În urma procesului de soluționare a contestațiilor, rezultatele vor fi comunicate prin postarea pe 
pagina web GAL www.galdntulcea.ro , la secțiunea cu acelasi nume a Raportului de contestație.  
 După apariția Raportului de contestație pe site-ul GAL, soluția rămâne definitivă, iar rezultatele 
procesului de selecție finală vor fi consemnate în Raportul final de selecție, publicat pe site-ul GAL 
www.galdntulcea.ro , în secțiunea cu același nume.  
 Notificările vor fi transmise cu confirmare de primire din partea solicitanților, în termen de maxim 5 
zile lucratoare de la data afișării Raportului de selecție final.  
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Criteriile de selecție și punctajul aferent 
Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecţie aprobate conform Fișei măsurii 
M8/6B, iar sistemul de punctare este următorul: 
 

Nr. crt. Criterii de selecție Punctaj 

CS 1. Principiul reprezentativității cooperării, respectiv numărul de parteneri 
implicați -vor fi selectate cu prioritate parteneriatele constituite din minim 3 
membri. 

10 

CS 2. Principiul diversificării activităților implicate, integrarea a cât mai multor 
activități cu specific local în procesul de marketare și promovare (de 
exemplu, integrarea meșteșugurilor și a produselor agroalimentare în oferta 
turistică locală, vizite și degustări la podgoria Sarica Niculițel) - vor fi selectate 
proiectele care contribuie la promovarea tradițiilor culturale locale. 
*se va acorda punctaj proiectelor care cuprind activități de turism, de 
valorificare turistică a patrimoniului construit, de promovare a turismului 
gastronomic, ecvestru și cicloturism, etc, prin intermediul cărora sunt 
promovate tradițiile culturale locale. 

40 

C.S. 2.1 Parteneriate care propun activități care integrează valorificarea zonei 
viticole (Podgoria Sarica Niculițel) 

20 

C.S. 2.2 Parteneriate care propun activități care integrează meșteșuguri 
populare 

10 

C.S. 2.3 Parteneriate care propun activități care integrează promovarea 
turismului gastronomic, ecvestru și cicloturism  

10 

CS 3. Principiul calității (parteneriatele care promovează servicii de cazare și 
agrement agroturistice adaptate peisajului cultural local, etc.) -vor fi selectate 
cu prioritate proiectele inițiate de parteneriate constituite din beneficiari ai 
măsurilor de finanțare GAL DOBROGEA DE NORD TULCEA, respectiv măsurile 
M5/6A, M4/6B, M1/ 6B și M3/ 6B;  

50 

C.S. 3.1 Parteneriate care au în componență minim 2 beneficiari ai măsurilor 
M5/6A, M1/6B, M3/6B sau M4/6B;  

40 

C.S. 3.2 Parteneriate care au în componență minim 1 beneficiar al măsurilor 
M5/6A, M1/6B, M3/6B sau M4/6B;  

20 

C.S. 3.3 Parteneriate să includă acțiuni care acoperă mai mult de o unitate 
administrativ teritorială din teritoriul GAL DOBROGEA DE NORD TULCEA.  

10 

TOTAL 100 p 
   

 
Pentru această măsură pragul minim este de 30 puncte și reprezintă pragul sub care niciun proiect nu 
poate beneficia de finanțare nerambursabilă.  
Selecția proiectelor se va face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecție. 
 

În cazul proiectelor cu același punctaj, acestea vor fi departajate în funcție de numărul de membri ai 
parteneriatului. Parteneriatele cu un numar mai mare de membrii vor fi selectate cu prioritate. 
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Asociația Grup de Acțiune Locală 

DOBROGEA DE NORD TULCEA 

Strada Brăilei nr.45 (sediul social)/ Strada Isaccei nr.62 (sediul ad-tiv), 
Sat Mineri, comuna  Somova, județul Tulcea, 

Mobil:0736 660106 
e-mail: galdn.tulcea@gmail.com, contact@galdntulcea.ro www.galdntulcea.ro 

 

 

Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție 
Rezultatele evaluării proiectelor vor fi comunicate prin postarea pe pagina web GAL, la secțiunea 
FINANȚARE PROIECTERAPOARTE DE SELECTII http://www.galdntulcea.ro/rapoarte-de-selectii-finale  
Rezultatele procesului de selecție vor fi comunicate solicitanților prin transmiterea de notificări, care vor 
conține, pentru proiectele declarate neeligibile, motivele pentru care proiectele nu au fost selectate – se 
vor menționa criteriile de eligibilitate care nu au fost îndeplinite sau punctajul obținut pentru fiecare 
criteriu de selecție – precum și perioada de depunere și soluționare a contestațiilor. 
În urma procesului de soluționare a contestațiilor, rezultatele vor fi comunicate prin postarea pe pagina 
web GAL, la secțiunea RAPOARTE DE CONTESTAȚII http://www.galdntulcea.ro/rapoarte-de-contestatii 
După apariția Raportului de contestație pe site-ul GAL, soluția rămâne definitivă, iar rezultatele procesului 
de selecție finală vor fi consemnate în Raportul final de selecție, publicat pe site-ul GAL, în secțiunea 
RAPOARTE DE SELECȚII FINAL http://www.galdntulcea.ro/rapoarte-de-selectii-finale 
Notificările vor fi transmise cu confirmare de primire din partea solicitanților, în termen de maxim 5 zile 
lucrătoare de la data afișării Raportului de selecție final. 

 
Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate: 

Sediu Administrativ: AAssoocciiaațțiiaa  GGAALL  DDOOBBRROOGGEEAA  DDEE  NNOORRDD  TTUULLCCEEAA 
Sat Mineri, comuna Somova, str. Isaccei nr. 62,  județul Tulcea 
 Mobil:0736 660106,   
e-mail: galdn.tulcea@gmail.com, contact@galdntulcea.ro  
www.galdntulcea.ro 

 

 
 
 
 
 
 


