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ATENȚIE! Informațiile din fișele măsurilor din SDL 2014 – 2020 aprobată de către DGDR 

AM PNDR și cele din Regulamentul (UE) Nr. 1303/2013 și Regulamentul (UE) Nr. 

1305/2013 prevalează asupra oricăror informații din prezentul document. 

 
ATENȚIE !Prevederile prezentei proceduri se completează cu reglementările cuprinse în 

Manualul de procedură pentru selecție, achiziții și plăți pentru subMăsura 19.2. 

 
 
 

CAPITOLUL 1 INFORMAŢII GENERALE 
 
 

Procedura GAL Napoca Porolissumeste un material de informare tehnică a potenţialilor 

beneficiari ai Măsurii M6B5 – „Rural Patrimonial” elaborat de Asociaţia Grupul de Acţiune Locală 

Napoca Porolissum, în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală 2014-2020, şi constituie un suport 

informativ pentru întocmirea proiectului conform cerinţelor specifice. 

 
 

Procedura GAL Napoca Porolissum prezintă regulile pentru pregătirea, întocmirea și depunerea 

proiectului de investiţii, precum și modalitatea de selecţie, aprobare şi derulare a proiectului 

dumneavoastră. De asemenea, conţine lista indicativă a tipurilor de investiţii pentru care se acordă 

fonduri nerambursabile, documentele, avizele şi acordurile care trebuie prezentate, precum și alte 

informaţii utile realizării proiectului şi completării corecte a documentelor necesare. 

 
 

Procedura GAL Napoca Porolissumprecum şi documentele anexate pot suferi rectificări din 

cauza modificărilor legislative naţionale şi comunitare sau procedurale – varianta actualizată urmând a 

fi publicată pe pagina de internet www.napocaporolissum.ro 
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CAPITOLUL 2 DEFINIȚII ȘI ABREVIERI 

 
 

Dicționar 

Abordare „bottom up” (de jos în sus) - Participarea activă a populației locale în procesul de 

planificare, luare a deciziilor și implementare a strategiilor necesare dezvoltării zonei; 

An de execuţie - Perioadă de 12 luni calculată începând cu data semnării contractului de finanţare 

în primul an sau actelor adiţionale în anii următori. 

Beneficiar – persoană juridică / ONG care a realizat un proiect de investiţii şi care a încheiat un 

contract de finanţare cu AFIR pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR; 

Cerere de Finanţare – solicitarea completată electronic pe care potenţialul beneficiar o 

înaintează pentru aprobarea contractului de finanţare a proiectului de investiţii în vederea obţinerii 

finanţării nerambursabile; 

Cofinanţare publică – fondurile nerambursabile alocate proiectelor de investiţie prin FEADR. 

Aceasta este asigurată prin contribuţia Uniunii Europene şi a Guvernului României; 

Decizie de finanțare – document cadru care reglementează acordarea fondurilor nerambursabile 

între AFIR şi beneficiarul fondurilor nerambursabile; 

Derulare proiect - totalitatea activităților derulate de beneficiarul FEADR de la semnarea 

contractului/deciziei de finanțare până la finalul perioadei de monitorizare a proiectului. 

Dosarul cererii de finanţare – cererea de finanţare împreună cu documentele anexate. 

Eligibilitate – îndeplinirea condiţiilor şi criteriilor minime de către un solicitant aşa cum sunt 

precizate în Ghidul Solicitantului, Cererea de Finanţare şi Contractul de finanţare pentru FEADR; 

Evaluare – acţiune procedurală prin care documentaţia ce însoţeşte cererea de finanţare este 

analizată pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate şi pentru selectarea proiectului în vederea 

contractării; 

Fişa măsurii – document ce descrie motivaţia sprijinului financiar nerambursabil oferit, 

obiectivele, aria de aplicare şi acţiunile prevăzute, tipurile de investiţie, categoriile de beneficiari eligibili 

şi tipul sprijinului; 

Fonduri nerambursabile – fonduri acordate unei persoane juridice în baza unor criterii de 

eligibilitate pentru realizarea unei investiţii încadrate în aria de finanţare a sub-măsurii şi care nu trebuie 
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returnate – singurele excepţii sunt nerespectarea condiţiilor contractuale şi nerealizarea investiţiei 

conform proiectului aprobat de AFIR 

Implementare proiect – totalitatea activităților derulate de beneficiarul FEADR de la semnarea 

contractului/deciziei de finanțare până la data depunerii ultimei tranșe de plată; 

Măsura - defineşte aria de finanţare prin care se poate realiza cofinanţarea proiectelor (reprezintă 

o sumă de activităţi cofinanţate prin fonduri nerambursabile); 

Proiect generator de venit - orice operațiune care implică o investiție într-o infrastructură a cărei 

utilizare este supusă unor redevențe suportate direct de utilizatori sau orice operațiune care implică 

vânzarea sau închirierea unui teren sau a unui imobil sau orice altă furnizare de servicii contra unei plăți. 

Reprezentantul legal – persoana desemnată să reprezinte solicitantul în relatia contractuală cu 

AFIR, conform legislatiei în vigoare. 

Solicitant – persoană juridică / ONG, potenţial beneficiar al sprijinului nerambursabil din 

FEADR; 

Valoare eligibilă a proiectului – suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii, lucrări care se 

încadrează în Lista cheltuielilor eligibile precizată în prezentul manual și care pot fi decontate prin 

FEADR; procentul de confinanţare publică și privată se calculează prin raportare la valoarea eligibilă a 

proiectului; 

Valoarea neeligibilă a proiectului – reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii şi / sau 

lucrări care sunt încadrate în Lista cheltuielilor neeligibile precizată în prezentul manual şi, ca atare, nu 

pot fi decontate prin FEADR; cheltuielile neeligibile nu vor fi luate în calcul pentru stabilirea procentului 

de cofinanţare publică; cheltuielile neeligibile vor fi suportate financiar integral de către beneficiarul 

proiectului; 

Valoare totală a proiectului – suma cheltuielilor eligibile şi neeligibile pentru bunuri, servicii, 

lucrări; 
 
 

Abrevieri 

AFIR – Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, instituţie publică cu personalitate juridică, 

subordonată Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – scopul AFIR îl constituie derularea 

Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, atât din punct de vedere tehnic, cât și financiar; 

CRFIR – Centrele Regionale pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, structură organizatorică la 
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nivelul regiunilor de dezvoltare ale României a AFIR (la nivel naţional există 8 centre regionale); 

GAL – (Grup de Acțiune Locală) parteneriate public-private alcătuite din reprezentanți ai 

sectoarelor public, privat și societatea civilă; 

OJFIR – Oficiile Judeţene pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, structură organizatorică la nivel 

judeţean a AFIR (la nivel naţional există 41 Oficii judeţene); 

FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, este un instrument de finanţare 

creat de Uniunea Europeană pentru implementarea Politicii Agricole Comune. 

LEADER – Măsură din cadrul PNDR ce are ca obiectiv dezvoltarea comunităților rurale ca 

urmare a implementării strategiilor elaborate de către GAL. Provine din limba franceză „Liaisons Entre 

Actions de Developpement de l’Economie Rurale” – „Legături între Acțiuni pentru Dezvoltarea 

Economiei Rurale”; 

MADR – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 

PNDR – Programul Naţional de Dezvoltare Rurală este documentul pe baza căruia va putea fi 

accesat Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi care respectă liniile directoare strategice de 

dezvoltare rurală ale Uniunii Europene. 
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CAPITOLUL 3 – COMPONENTA COMITEULUI DE SELECTIE SI A 
COMITETULUI DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR 

Rapoartele se întocmesc de către Expertul 2, care primește de la Expertul 1 lista cererilor de 

finanțare verificate și întocmește Rapoartele de selecție intermediare pentru fiecare măsură la care 

adaugă cererile de finanțare. Acestea vor fi selectate de către un Comitet de Selecție, stabilit de catre 

organele de decizie (Adunarea Generală a Asociațiilor și Consiliul Director) și format din 7 membrii ai 

parteneriatului. La selecția proiectelor, se va aplica regula „dublului cvorum”, respectiv pentru validarea 

voturilor, este necesară prezența a cel puțin 50% din parteneri, din care peste 50% să fie din mediul 

privat și societate civilă. După ședința Comitetului de Selecție, Expertul 2 întocmește Rapoartele de 

selecție finale pentru fiecare măsură. 

Dacă unul dintre membrii comitetului de selecție constată că se află într-o situație de conflict de 

interese în raport cu unul dintre solicitanții proiectelor depuse pentru selecție, acesta nu are drept de vot 

și nu va participa la întâlnirea comitetului respectiv. 

 
 

Componența și obligațiile Comitetului de Selecție: 
 

PARTENERI PUBLICI 43% 

Partener Funcţia în CS Tip /Observaţii 

UAT Gilău Vicepreședinte Administratie publica 

UAT Sâncraiu Membru Administratie publica 

Uat Căpușu Mare Membru Administratie publica 

UAT Mărișel Membru supleant Administratie publica 

UAT Călățele Membru supleant Administratie publica 

UAT Izvorul Crișului Membru supleant Administratie publica 
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PARTENERI PRIVAŢI 28,5% 

Partener Funcţia în CS Tip /Observaţii 

 
SC Crez Exim SRL 

 
Președinte 

Proiectare constructii civile, industriale, 

agricole. 

 
 

Iancu Alin Eugen PFA 

 
 

Membru 

Cultivarea cerealelor(exclusiv  orez) 

plantelor leguminoase si a 

plantelor producatoare de seminte 

oleaginoase. 

 
Kovacs Szilveszter II 

 
Membru supleant 

Cresterea ovinelor si a caprinelor 

 
SC Proiectantul SA 

 
Membru supleant 

Proiectare constructii civile, industriale, 

agricole. 

SOCIETATE CIVILĂ 28,5% 

Partener Funcţia în CS Tip /Observaţii 

Asociatia Pro Gyalu 

Egysulet 

Gilău 

 
secretar 

Promovarea și dezvoltarea turismului 

 

Composesoratul Urbarial 
Rogojel 

 

membru 

Administrarea si exploatarea patrimoniului 

composesoratului (forma asociativa) 

 
 

Asociația Ecologică 
Silvanus 

 
 

Membru supleant 

Ecologie, civic, turistic, educational, 

stiintific, cultural, social si de aparare a 

drepturilor omului (minoritate ) 

 
Composesoratul 

Pădurilor și pășunilor din 

satul Somesul Rece 

 

Membru supleant 

Administrarea si exploatarea 

patrimoniului composesoratului 

(forma asociativa) 
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Contestațiile privind rezultatele evaluării proiectelor vor fi depuse la sediul GAL în maxim 5 zile 

lucrătoare de la postarea pe pagina de internet GAL a Raportului de selecție final. Cele 5 zile lucrătoare 

se calculează luând în calcul inclusiv ziua postării pe pagina de internet a GAL și inclusiv ziua trimiterii 

contestației. Analiza contestațiilor se va face de către Comisia de Soluționare a Contestațiilor. Raportul 

Comisiei de Soluționare a Contestațiilor se va publica pe site-ul: www.napocaporolissum.ro în 15 zile 

lucrătoare de la depunerea ultimei contestații. 

 
Componența Comisiei de Soluționare a Contestațiilor: 

Pentru transparența procesului de selecție a proiectelor în cadrul GAL și, totodată, pentru 

efectuarea activităților de control și monitorizare, la aceste selecții vor putea lua parte și reprezentanți ai 

AM-PNDR/AFIR, după caz. 

Comisia de Soluționare a Contestațiilor este formată din 3 membri, 2 care provin din mediul 

privat și un reprezentant UAT. 
 
 

NR. CRT. PARTENER FUNCTIA MEDIUL DE UNDE 

PROVINE 

1 Cuc Gheorghe Primar UAT 

SACUIEU 

Public 

2 Iancu Ioan Composesoratul 

Padurilor Si Pasunilor 

Fostilor Iobagi Din 

Agirbiciu 

Privat 

3 Plesa Viorel Asociatia Pelaghia Privat 

 
 

Procesul de selecție: 

1. Asociația GAL Napoca Porolissum lansează apelul de selecție a măsurilor, folosind mijloacele de 

informare mass-media (pagină web, comunicat de presă, lista membrilor, listele categoriilor de 

mailto:contact@napocaporolissum.ro
http://www.napocaporolissum.ro/


 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Napoca Porolissum                                                        
Comuna Gilău, sat Gilău, str. A, bl. I1, ap. 1, parter, județul Cluj    
Email: contact@napocaporolissum.ro   

beneficiari, facebook); 

2. Potențialul beneficiar depune proiectul la secretariatul Asociației GAL Napoca Porolissum; 
3. Asociația GAL Napoca Porolissum efectuează verificarea conformității și eligibilității proiectului, 

respectând regula celor „4 ochi”; 

4. Selecția proiectelor, efectuată de către Asociația GAL Napoca Porolissum se va realiza pe baza 

ghidului și procedurilor întocmite în conformitate cu SDL, utilizând criterii din Fișa Măsurii 

M3A2 – Integrare Economica 

5. Depunerea proiectelor selectate de către Asociația GAL Napoca Porolissum la CRFIR/OJFIR, 

după caz. 
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CAPITOLUL 4. LANSAREA SESIUNII DE DEPUNERE A 
PROIECTELOR 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Napoca Porolissum va elabora un Calendar estimativ anual 

al lansării măsurilor prevăzute în SDL, pentru fiecare an calendaristic. Pentru asigurarea transparenței, 

acesta va fi postat pe pagina web a Asociației Grupul de Acțiune Locală Napoca Porolissum 

www.napocaporolissum.ro și afișat, cel puțin, la sediile la sediile OJFIR și CDRJ. Calendarul estimativ 

poate fi modificat, conform prevederilor din regulamentul de funcționare, cu cel puțin 5 zile înaintea 

începerii sesiunii, putând fi devansate sesiunile și modificate alocările, în sensul creșterii sau diminuării 

acestora. 

În vederea deschiderii sesiunilor de primire a proiectelor, Asociația Grupul de Acțiune Locală 

Napoca Porolissum va lansa pe plan local apeluri de selecție a proiectelor, conform priorităților descrise 

în strategie. Acestea vor fi publicate/afișate: 

• pe site-ul propriu (varianta detaliată); 

• la sediul Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Napoca Porolissum (varianta detaliată, pe suport 

tipărit); 

• la sediile primăriilor partenere Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Napoca Porolissum (varianta 

simplificată); 

• prin mijloacele de informare mass-media locale/regionale/naționale (varianta simplificată).:- 

anunțuri in presa scrisă cu distribuție la nivelul judetului 

- publicare de anunțuri în presa on-line; 

- difuzări la radio care acoperă teritoriul Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Napoca 
Porolissum 

- difuzări la televiziunea locală care acoperă teritoriul Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală 
Napoca Porolissum 

 
 

Apelul de selecție   va fi lansat cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de data limită 

de depunere a proiectelor, în așa fel încât potențialii beneficiari să aibă timp suficient pentru pregătirea 

și depunerea acestora. 

Data lansării apelului de selecție este data deschiderii sesiunii de depunere a proiectelor la GAL. 

Apelurile se adresează solicitanților eligibili, care sunt interesați de elaborarea și implementarea 

unor proiecte care răspund obiectivelor și priorităților din SDL. 
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ATENȚIE! Depunerea continuă a proiectelor în cadrul sesiunii aferente unei măsuri, 

se opreşte înainte de termenul limită prevăzut în nota de lansare, atunci când 

valoarea publică totală a proiectelor depuse având un punctaj estimat 

(autoevaluare/prescoring) mai mare sau egal cu pragul de calitate aferent 

lunii/trimestrului respectiv, excluzând valoarea publică totală a proiectelor retrase 

ajunge la 150% din nivelul alocării sesiunii anuale a măsurii/sub- 

măsurii/componentei (alocare distinctă). 

Apelurile de selecție pot fi prelungite cu aprobarea Adunării Generale a GAL/Consiliului 

Director al GAL, în conformitate cu procedurile interne ale GAL si cu ghidul aferent submasurii 19.2 – 

„Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”. Anunțul privind 

prelungirea trebuie să se facă numai în timpul sesiunii în derulare, nu mai târziu de ultima zi a acestei 

sesiuni. 

Atunci când se prelungește apelul de selecție, valoarea maximă nerambursabilă care poate fi 

acordată pentru finanțarea unui proiect nu poate fi modificată (în sensul creșterii/diminuării). 

De asemenea, nu este permisă nicio altă modificare în conținutul apelului de selecție pe perioada 

de depunere a proiectelor (inclusiv pe durata prelungirii), pentru a se respecta principiul egalității de 

șanse între solicitanți. 

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Napoca Porolissum va lansa anunțuri de deschidere a 

sesiunilor de primire a proiectelor, finanțate prin măsurile din Strategia de Dezvoltare Locală 2014 – 

2020 selectată și autorizată de către DGDR AM PNDR. 

 
Varianta detaliată a apelului de selecție va conține minimum următoarele informații: 

• Data lansării apelului de selecție; 

• Data limită de depunere a proiectelor; 

• Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele; 

• Fondul disponibil – alocat în acea sesiune, cu urmatoarele precizari: 

- Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect; 

- Valoarea maximă eligibilă (sumă nerambursabilă) nu poate depăși valoarea alocarii Apelului 
de selectie, respecta cuantumul maxim prevăzut în fișa tehnică a măsurii din SDL. 

Intensitatea sprijinului nu poate depăși intensitatea aprobată de către DGDR AM PNDR 
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pentru măsura în cauză, prin aprobarea SDL. Pentru măsurile care se regăsesc în obiectivele 

măsurilor de dezvoltare rurală (măsurile/sub-măsurile Regulamentului (UE) nr. 1305/2013), 

intensitatea sprijinului nu poate depăși limita maximă prevăzută în Anexa nr. II la 

Regulamentul antemenționat. Pentru măsurile cu sprijin forfetar, valoarea sumei nu va depăși 

limitele cuantumului stabilit în PNDR pentru aceleași tipuri de operațiuni la care se aplică 

acest tip de sprijin. 

 
 
• Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului 

în conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL și ale Ghidului solicitantului elaborat de către 

Grupul de Acțiune Locală Napoca Porolissum pentru măsura respectivă. Se vor menționa și 

documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul în vederea punctării criteriilor 

de selecție; 

• Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv 

metodologia de verificare a acestora; 

• Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al Grupului de Acțiune Locală Napoca 

Porolissum; 

• Punctajele aferente fiecărui criteriu de selecție se stabilesc cu aprobarea Consiliului Director 

(CD); 

• Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea solicitanților, 

publicarea Raportului de Selecție); 

• Datele de contact ale Grupul de Acțiune Locală Napoca Porolissum unde solicitanții pot obține 

informații detaliate; 

• Model de Declarație prin care beneficiarul se angajează să raporteze către Grupul de Acțiune 

Locală Napoca Porolissum toate plățile autorizate și rambursate în cadrul proiectului selectat, ce 

vor fi efectuate de AFIR către beneficiar. Raportarea se va realiza după primirea de la CRFIR a 

Notificării beneficiarului cu privire la confirmarea plății, în maximum 5 zile de la data efectuării 

plății. 

• Aceste informații vor fi prezentate de către Grupul de Acțiune Locală Napoca Porolissum în 

apelurile de selecție – varianta detaliată, publicată pe pagina de internet a GAL-ului 

www.napocaporolissum.ro și varianta detaliată, pe suport tipărit la sediul GAL: Comuna 

GILĂU, str. A, Bl. I1, ap. 1, parter.  
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Pentru variantele publicate în presă scrisă/presă online/mass media și în variantele afișate la 

sediul primăriilor UAT membre în GAL, se vor prezenta variante simplificate ale anunțului de selecție. 

 
 

Varianta simplificată a apelului de selecție va conține minimum următoarele informații: 

• Data lansării apelului de selecție 

• Măsura lansată prin apelul de selecție – cu tipurile de beneficiari eligibili; 

• Fondurile disponibile pentru măsura respectivă; 

• Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect; 

• Data limită de primire a proiectelor și locul unde se pot depune proiectele; 

• Precizarea că informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul 

solicitantului elaborat de Asociația Grupul de Acțiune Locală Napoca Porolissum pentru măsura 

respectivă, cu trimitere la pagina de internet www.napocaporolissum.ro 

• Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare; 

• Disponibilitatea la sediul Asociației Grupul de Acțiune Locală Napoca Porolissum a unei versiuni 

pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurilor lansate. 

 
 

Publicitatea prelungirii apelurilor de selecție se va face obligatoriu în aceleași condiții în care a 

fost anunțat apelul de selecție. 

Potențialul beneficiar va depune proiectul la secretariatul Asociației GAL Napoca Porolissum, 

sub forma cererii de finanțare și a documentelor anexă, atașate cererii de finanțare. Pentru proiectele de 

investiții sau cu sprijin forfetar se vor folosi formularele-cadru de cereri de finanțare postate pe site-ul 

www.afir.madr.ro, respectiv www.madr.ro, specifice măsurilor din PNDR în care se regăsește scopul 

proiectului, în vigoare la momentul depunerii proiectului la GAL. Pentru proiectele de servicii, se va 

utiliza formularul - cadru de cerere de finanțare prezentat în capitolul Formulare din Manualul de 

procedură pentru Sub-măsura 19.2 și postat pe site-ul www.afir.madr.ro. 
 
 

GAL are obligația de a aduce la cunoștința CDRJ lansarea tuturor apelurilor de selecție 

aferente măsurilor cuprinse în Strategia de Dezvoltare Locală aprobată. 

Publicitatea prelungirii apelurilor de selecție se va face obligatoriu în aceleași condiții în 

care a fost anunțat apelul de selecție. 
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ATENȚIE! Cererea de Finanţare trebuie însoţită de anexele prevăzute în modelul standard. 

Anexele Cererii de Finanţare fac parte integrantă din aceasta. 

În procesul de elaborare și lansare a apelului de selecție, GAL va avea în vedere 

versiunea în vigoare a Ghidului de implementare a Submăsurii 19.2, disponibil pe pagina de 

internet a AFIR (www.afir.info ) la momentul publicării apelului de selecție. 

In perioada derularii sesiunii, inainte de data limita de depunere a proiectelor, selectia se va face 

conform procedurii interne de selectie a proiectelor, respectiv trimestrial, specificata in ghidul 

solicitantului măsurii M6B5-Rural Patrimonial,  postată pe site-ul GAL. 

 
 
 

CAPITOLUL 5 COMPLETAREA, DEPUNEREA ȘI VERIFICAREA 
DOSARULUI CERERII DE FINANȚARE 

Potențialul beneficiar depune proiectul la secretariatul Asociației Grupul de Acțiune Locală 

Napoca Porolissum, sub forma Cererii de Finanțare și a documentelor anexă, atașate Cererii de Finanțare. 

Dosarul Cererii de Finanţare conţine Cererea de Finanţare însoţită de anexele tehnice şi administrative, 

conform listei documentelor prezentată la sub-capitolul 7.5 din Ghidul solicitantului – submaăsura 

M6B5, legate într-un singur dosar, astfel încât să nu permită detaşarea şi/sau înlocuirea acestora. 

Formularul standard al Cererii de Finanţare este disponibil în format electronic, pe site-ul Grupul de 

Acțiune Locală Napoca Porolissum www.napocaporolissum.ro. 

Potențialul beneficiar depune proiectul sub forma cererii de finanțare și a documentelor anexă, atașate 

cererii de finanțare. 

Pentru întocmirea documentației aferente apelurilor de selecție lansate în cadrul submăsurii M6B5, Rural 

Patrimonial, se va avea în vedere Manualul de procedură pentru selecție, achiziții și plăți., manual de 

procedură AFIR aferent submăsurii 19.2, versiunea în vigoare la momentul depunerii proiectelor și 

Ghidul de implementare SDL, versiunea 10, elaborate de AFIR, în scopul respectării procedurilor în 

vigoare în momentul elaborării respectivei cereri și a documentației aferente depunerii proiectului. 
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ATENTIE! În cadrul unei sesiuni de proiecte lansate de GAL Napoca Porolissum,un n 

solicitant poate aplica cu o singura Cerere de finantare  

 
 

 
 
 

Dosarele Cererilor de Finanțare vor fi depuse personal de către reprezentantul legal al 

solicitantului, asa cum este precizat în formularul Cererii de Finanțare, sau de o altă persoană 

împuternicită de acesta prin procură notarială (în original), la sediul Asociației GAL Napoca Porolissum, 

înaintea datei-limită de depunere, specificată în anunțul de deschidere a sesiunii de primire de Cereri de 

Finanțare 

 
 

 
CAPITOLUL 6 – ANEXE 
 

 
 
DECLARAȚIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE 

 
 
 
 

Subsemnata/Subsemnatul ..........................................., cu funcția de ............................... al 

Comitetului de Selectie al Asociatiei Grupul de Actiune Locala Napoca Porolissum, declar pe 

propria răspundere sub sancţiunea aplicabila faptei de fals în acte publice, că nu sunt în conflict 

de interese, conform prevederilor art.10 si 11 din OG 66/2011, Secțiunea II – Reguli în materia 

conflictului de interes privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în 

obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale 

aferente acestora, in cadrul procedurii de selectie a proiectelor depuse. 

 
ATENȚIE! Dosarul Cerererii de Finanţare va fi paginat, cu toate paginile numerotate 

manual în ordine de la 1 la n în partea dreaptă sus a fiecărui document, unde n este 

numărul total al paginilor din dosarul complet, inclusiv documentele anexate. Opisul 

dosarului va fi numerotat cu 0. 
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În situația în care se constată că această declarație nu este conformă cu realitatea, accept 

ca subsemnata este pasibila de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în 

declarații. 

 
 
 
 

………………….. 
 

Semnatura 

Data : 
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