APEL DE SELECT
SELECTIE
ECTIE NR. 01/2018
MĂSURA 6.5/6B Investitii in infrastructura sociala si de educatie a grupurilor marginalizate

Data lansarii apelului de selectie: 13.0
13.09
.09.2018
Data limita de depunere a proiectelor: 25.
25.10.
10.2018
2018 orele 12,00
Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele:
Locul de depunere al proiectelor: sediul operational al Asociatiei Microregiunea Tara HateguluiHategului-Tinutul
adurenilor GAL din Deva, str.22 Decembrie nr.37A etaj 3 cam.317 (Cladire CEPROMIN)
Intervalul
Intervalul orar: de luni pana vineri
vineri intre orele 9:00:00-17:00 iar in ultima zi pana la ora 12:00.
Fondul disponibil alocat masurii 6.5 „Investiții
„Investiții în infrastructura socială
socială și de educație pentru grupurile
marginalizate” este de 23.744 Euro.
Ponderea maximă a intensității sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este de până
la 100% pentru proiecte înaintate de comune sau organizații non-guvernamentale, iar în cazul beneficiarilor
privați intensitatea sprijinului este de 90%. În cazul în care participarea la program este asigurată în mod
gratuit, intensitatea sprijinului este de 100% și pentru această categorie.
Valoarea unui proiect inaintat de catre beneficiarii eligibili va fi de maxim 20.000 euro.
Sprijinul va fi acordat sub formă de rambursarea cheltuielilor eligibile suportate si plătite efectiv.
Plata in avans cu conditia constituirii unei garantii bancare sau a unei garantii echivalente corespunzatoare
procentului de 100% din valoarea avansului, in conformitate cu art. 63 al Regulamentului CE nr. 1305/2013.
ATENTIE! Dosarul cererii de finantare se va depune
depune in mod obligatoriu de catre solicitantul finantarii

Modelul Cereriii de finantare
Formularul standard al Cererii de Finanţare este prezentat în Anexa 1 la prezentul Ghid şi este disponibil în
format electronic pe site GAL http://tarahategului-tinutulpadurenilor-gal.ro/
standard.
Cererea de Finanţare trebuie însoţita de anexele prevăzute în modelul standard
Pentru elaborarea Cererii de Finanţare în afară de prezentul ghid, se va avea în vedere fişa măsurii 6.5/6B şi
Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Tara Hategului-Tinutul Padurenilor, disponibila pe pagina de internet
http://tarahategului-tinutulpadurenilor-gal.ro/
Cererea de Finanțare se va redacta pe calculator, în limba română și trebuie însoțită de anexele prevăzute în
modelul standard. Anexele Cererii de Finanțare fac parte integrantă din aceasta. Documentele obligatorii de
anexat la momentul depunerii Cererii de Finanțare vor fi cele precizate în modelul-cadru.
Modificarea modelului standard de către solicitant (eliminarea, renumerotarea secţiunilor, anexarea
documentelor suport în altă ordine decât cea specificatăetc.) va conduce la respingerea Dosarului
Dosarului Cererii de
Finanțare.
Finanțare.

Cererea de Finanțare trebuie completată într-un mod clar şi coerent pentru a înlesni procesul de evaluare a
acesteia. În acest sens, se vor furniza numai informaţiile necesare şi relevante, care vor preciza modul în
care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia şi în ce măsură
proiectul contribuie la realizarea obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Locală.

Documentele justificative pe care trebuie sa le depuna solicitantul odata cu depunerea proiectului, în
conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL, Cererii de Finantare si Ghidului solicitantului în vigoare la
momentul lansării apelului de selecție a măsurii respective, sunt prevazute in Ghidul Solicitantului si pot fi
descarcate de pe site-ul www.tarahategului-tinutulpadurenilor-gal.ro.

Documentele necesare la depunerea cererii de finanţare:
1.1. Studiu de Fezabilitate/Documentaţie
de Avizare pentru Lucrări de intervenţii, întocmite, avizate și
Fezabilitate
verificate în condițiile legii și însoțite de toate studiile, expertizele, avizele și acordurile specifice fiecărui tip
de investiție, conform reglementărilor legale în vigoare
sau
1.2. Memoriu Justificativ (MJ)
(MJ) în cazul proiectelor ce vizează achiziții
achiziții simple și dotări
dotări
2.Certificat de Urbanism,
Urbanism valabil la data depunerii Cererii de Finanţare, eliberat în condiţiile Legii nr.50/1991,
republicată cu modificările si, completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
3.1 Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei/comunelor, întocmit conform legislaţiei în
vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotărâre a Guvernului şi
publicat în Monitorul Oficial al României
sau
Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor şi/sau completărilor la inventarul bunurilor ce
aparţin domeniului public al comunei, cu respectarea prevederilor Art. 115 alin (7) din Legea nr.215/ 2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a administraţiei publice locale, adică să fi fost supusă
controlului de legalitate al Prefectului, în condiţiile legii.
Sau
Avizul administratorului terenului apartinand domeniului public, altul decat cel administrat de primarie
(daca este cazul).
3.2 Documente doveditoare ale dreptului
de către ONG-uri pe o perioadă de
dreptului de proprietate/administrare
proprietate
minim 10 ani, asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări, conform cererii de finanţare
Există posibilitatea ca pe pe parcursul evaluării proiectului GAL/AFIR să solicite extras de Carte funciară de la
OCPI, chiar şi în situaţiile în care nu este obligatorie depunerea acestui document.
4.Hotărârea Consiliului Local al UATUAT-comuna/Hotărârea Adunării Generale al ONG pentru implementarea
proiectului, cu referire la însuşirea/aprobarea de către UAT /ONG, a următoarelor puncte (obligatorii):
• necesitatea, oportunitatea investiţiei;
• lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a investiţiei;
• angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanță a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la
data efectuării ultimei plăţi;
• angajamentul de a suporta eventualele cheltuieli neeligibile;

• numarul populatiei care benefiaza de servicii/infrastructura imbunatatita;
• caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacităţi, etc.);
• nominalizarea reprezentantului legal al UAT-comuna/ONG pentru relaţia cu GAL/AFIR în derularea
proiectului;
• angajamentul că proiectul nu va fi generator de venit.
5.1. Certificat de înregistrare fiscala(CIF);
5.2. Documente constitutive pentru ONG: statutul si actul constitutiv, certificat de înregistrare în registrul
asociaţiilor şi fundaţiilor, incheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor definitivă si
irevocabilă, alte documente dupa caz .
6. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde
amplasamentul investiţiei, obiectivele, tipul de investiţie, lista cheltuielilor eligibile, costuri şi stadiul
proiectului, perioada derulării proiectului), pentru solicitanţii care au mai beneficiat de finanţare
nerambursabilă începând cu anul 2007 pentru aceleaşi tipuri de investiţii.
7.1 Notificare privind conformitatea proiectului cu condiţiile de igienă şi sănătate publică
Sau
7.2 Notificare că investiţia nu face obiectul evaluării condiţiilor de igienă şi sănătate publică, dacă este cazul.
8. Document emis de DSVSA,
DSVSA conform Protocolului de colaborare dintre AFIR şi ANSVSA publicat pe pagina
de internet www.afir.info, notificare, care sa certifice conformitatea proiectului cu legislatia în vigoare
pentru domeniul sanitar veterinar și ca prin realizarea investiției în conformitate cu proiectul verificat de
DSVSA județeană, construcția va fi în concordanță cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar
și pentru siguranța alimentelor, dacă este cazul.
9.Extrasul din strategie care confirmă dacă investiția este în corelare cu orice strategie de dezvoltare locală
aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții precum și Hotărârea de Consiliu Local de aprobare a
strategiei (copie).
10. Copia documentuluide
documentuluide identitate al reprezentantului legal al solicitantului.
11. Documente in perioada de valabilitate care atesta autorizarea ca si furnizor de servicii sociale
12. Declaratii
12.1 Model declaratie privind angajamentul de raportare catre GAL (Anexa 6)
12.2 Model declarație privind înregistrarea proiectului în cadrul altei măsuri din PNDR (Anexa 7)
12.3 Model declaratie încadrare în HG 226/2015 (Anexa 8)
12.4 Model declarație înregistrare în Registrul debitorilor (Anexa 9)
12.5 Model declaratia pe propria raspundere privind asumarea rezilierii contratului de finantare (Anexa 10)
12.6. Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 11)
12.7. Declaratie pe propria raspundere privind asigurarea sustenabilitatii investitiei (Anexa 12)
13. Alte documente justificative (se vor specifica de către solicitant, după caz).

Atenţie!

În Cererea de Finanţare trebuie specificat numele proiectului/investiţiei așa cum este menţionat în
Certificatul de Urbanism.
Conform prevederilor art.8 (3) (c) din HG 226/2015, pentru justificarea rezonabilităţii preţurilor pentru
investiția de bază, proiectantul va avea în vedere prevederile HG 363/2010 privind aprobarea standardelor
de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare
şi va menţiona sursa de preţuri folosită.
Toate documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanţare, termenul de valabilitate al
acestora
acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare.

CONDITII CONFORMITATE
Fiecare exemplar al dosarului Cererii de Finanţare va fi legat, paginat şi opisat, 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 va fi numerotat cu pagina 0. Solicitantul
va semna și va face mentiunea la sfarsitul dosarului:,,Acest dosar contine ……. pagini, numerotate de la 1 la
…….”. Fiecare pagina din dosarul cererii de finantare trebuie sa fie semnata si stampilata de catre solicitant.
Pentru acele documente justificative originale care rămân în posesia solicitantului (ex: act de proprietate,
act de identitate, etc.), copiile depuse în Dosarul Cererii de Finanțare trebuie să conțina mențiunea
solicitantului „Conform cu originalul”.
Documentele justificative aferente Cererii de Finanțare depuse vor fi bifate în căsuţele corespunzătoare din
cadrul Cererii de Finanţare.
Cererea de Finanţare trebuie însoţită de anexele tehnice şi administrative conform listei documentelor
prevăzute în modelul standard. Anexele Cererii de Finanţare fac parte integrantă din aceasta şi vor fi depuse
în format letric (pe hârtie) si pe CD.
Dosarul cererii de finanțare se va depune în 2 exemplare (un exemplar pentru a fi depus la AFIR și un
exemplar pentru GAL) și 2 CD-uri care conțin Cererea de finanțare în format editabil, alte anexe în excel
(dacă este cazul) și Dosarul cererii de finanțare scanat conform OPIS.
Exemplarele vor fi marcate clar, pe copertă, în partea superioară dreaptă, cu „ORIGINAL”, respectiv „COPIE”.
Solicitantul trebuie să se asigure ca rămâne în posesia unui exemplar complet al dosarului Cererii de
Finanțare, în afara celor doua pe care îl depune la GAL.
Un solicitant poate depune un alt proiect la GAL in cadrul aceleasi masuri din SDL doar dupa finalizarea
implementarii proiectului anterior, respectiv dupa efectuarea ultimei transe de plata de catre AFIR.

Verificarea conformitatii cererii de finantare
Proiectele se vor depune în cadrul unei sesiuni de depunere lansate, se vor înregistra la sediul operational
GAL TH-TP, iar conformitatea acestora se va realiza la data depunerii proiectului de catre solicitant în baza
Fișei
Fișei de verificare a conformită
conformității (FORMULAR F1 GAL THTH-TP )
Verificarea conformității constă în verificarea Cererii de finanţare:
- dacă este corect completată;

-

dacă este numerotată, ștampilată etc;
dacă este prezentată atât în format tipărit cât şi în format electronic;
dacă anexele tehnice şi administrative cerute sunt prezente în forma solicitată, precum şi
valabilitatea acestora (dacă este cazul).
În cazul în care expertul verificator descoperă o eroare de formă, proiectul nu este considerat neconform.
Erorile de formă sunt erorile făcute de către solicitant în completarea Cererii de Finanţare, care sunt
descoperite de experţii verificatori ai GAL TH-TP, dar care, cu ocazia verificării conformităţii, pot fi corectate
de către aceştia din urmă pe baza unor dovezi/ informaţii prezentate explicit în documentele anexate Cererii
de Finanţare.
Necompletarea unui câmp din Cererea de Finanţare nu este considerată eroare de formă.
Solicitantul care a renunţat, în cursul procesului de evaluare, la o Cerere de Finanţare conformă, nu o mai
poate redepune
redepune în aceeaşi sesiune de depunere a proiectelor de investiţii.
Aceeaşi cerere de finanțare
finanțare poate fi declarată
declarată neconformă de maximum două ori pentru aceeaşi sesiune de
proiecte.
După verificare pot exista două variante:
- Cererea de finanțare este declarată neconformă;
- Cererea de finanţare este declarată conformă;
- Cererea de finanţare este declarată conformă;
Cererile de finanţare conforme vor trece la etapa de verificare a eligibității.

Conditii Eligibilitate Solicitant :
Conditiile de eligibilitate care trebuie indeplinite de catre solicitant pentru acordarea sprijinului
nerambursabil in cadrul masurii 6.5/6B, in conformitate cu prevederile din fisa masurii, sunt:
În contextul fișei tehnice a Sub-măsurii 19.2, solicitanții/beneficiarii eligibili ai operațiunilor implementate
prin LEADER sunt entități publice/private, stabilite prin fișa măsurii din SDL, autorizate/constituite juridic la
momentul depunerii cererii de finanțare.
In conformitate cu fisa masurii 6.5/6B, beneficiari directi/solicitantii eligibili pentru sprijinul financiar
nerambursabil sunt furnizorii de servicii sociale:
• Comune
• Asociații și fundații
• GAL, în situația în care în urma lansării apelulilor de selectie (primul apel de selectie) nu se depun
proiecte de catre nici un solicitant.
• Grupuri marginalizate.

Condiţii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului
Conditiile de eligibilitate care trebuie indeplinite de catre solicitant pentru acordarea sprijinului
nerambursabil in cadrul masurii 6.5/6B, in conformitate cu prevederile din fisa masurii, sunt:
 Solicitantul trebuie sa faca parte din categoria beneficiarilor eligibili;
 Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată;
 Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin măsură;
 Investiția trebuie să demonstreze necesitatea si oportunitatea;

 Solicitantul trebuie sa se angajeze sa asigure intretinerea/mentenanta investitiei pe o perioada de minim
5 ani de la ultima plata.
Atenție!
Atenție! Solicitantul trebuie sa aiba sediul social sau punctul de lucru in teritoriul GAL si investitia sa se
realizeze pe teriroriul GAL.
Suplimentar
Suplimentar faț
față de criteriile de eligibilitate mentionate mai sus, solicitantul trebuie să îndeplinească condițiile
condițiile
generale de eligibilitate in conformitate cu manualul de procedura pentru implementarea sub masurii 19.2
precum si prevederile aplicabile măsurilor finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală.
Se verifică dacă:
 Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru
FEADR
 Solicitantul se regăseşte în Bazele de date privind dubla finanţare
 Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele asumate în Declaraţia pe proprie răspundere,
secțiunea (F) din CF
 Solicitantul investiţiilor trebuie să facă dovada proprietății terenului/ administrării în cazul domeniului
public al statului
 Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General în vigoare.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Verificarea eligibilitatii cererii de finantare
Verificarea Dosarului cererii de finanțare și a anexelor acesteia se realizează pe baza formularului F2L
GALTHGALTH-TP,
TP Fișa de verificare a eligibilitații proiectului, de catre expertii evaluatori.
Verificarea eligibilităţii tehnice și financiare constă în:
• verificarea eligibilităţii solicitantului;
• verificarea criteriilor de eligibilitate;
• verificarea planului de afaceri și a documentelor anexate;
Verificarea se face pe baza documentelor depuse de Solicitant.
IMPORTANT! Evaluatorii GAL pot solicita documente sau informaţii suplimentare oricând, pe parcursul
verificărilor proiectului, daca se consideră că este necesar.
Evaluatorii au la dispoziți maxim 30 zile lucratoare pentru evaluarea proiectelor depuse, la care se adaugă
răspunsul la informații suplimentare, dacă este cazul.
Dacă experții evaluatori consideră necesar pot solicita informații suplimentare solicitanților iar aceștia au
obligația sa răspundă în maxim 5 zile lucrătoare, în sens contrar cererea de finanțare va fi declarată
neeligibilă.
Clarificările cuprinse în documentele primite ca urmare a solicitării de informații suplimentare nu pot fi
folosite pentru suplimentarea punctajului.
Clarificările admise vor face parte inregrantă din cererea de finanțare, în cazul în care proiectul va fi aprobat.
În situații excepționale, se pot solicita și alte clarificări, a căror necesitate a apărut ulterior transmiterii
răspunsului la informațiile suplimentare solicitate inițial.
După verificare pot exista două variante:
- Cererea de Finanţare este declarată eligibilă;
- Cererea de Finanţare este declarată neeligibilă.

Dacă Cererea de Finanţare este declarată eligibilă, se trece la următoarea etapă de verificare
Verificarea pe teren
Verificarea pe teren se poate realiza de către entităţile care instrumentează cererea de finanţare, respectiv:
• GAL Tara Hategului-Tinutul Padurenilor- in cazul proiectelor in care se impune sau exista suspiciuni
de nereguli;
• OJFIR;
• CRFIR;
• AFIR nivel central - pentru proiectele incluse în eşantionul de verificare prin sondaj.
In cazul in care GAL va proceda la verificarea in teren a proiectului, solicitantul va fi notificat cu privire la
acest aspect.
Verificarea criteriilor de selectie
Punctajul fiecărui proiect se va calcula în baza informațiilor furnizate de solicitant în cererea de finanțare, a
documentelor atașate acesteia și a anexelor la prezentul ghid.
Rezultatele verificarii vor fi consemnate in Formularul F3L GAL THTH-TP, Fisa de verificare a criteriilor de
selectie.

site--ul GAL.
Aceste documente sunt elaborate de GAL si postate pe site
Concluzia privind evaluarea cererii de finanțare:
În urma verificărilor privind evaluarea generală a proiectului, pot exista urmatoarele situaţii:
• proiectul este eligibil si selectat;
• proiectul este eligibil şi neselectat;
• proiectul este neeligibil.

Evaluarea și selectarea proiectelor se va face conform „Procedurii de evaluare și selectare a proiectelor„ astfel:
Proiectele se vor depune în cadrul unei sesiuni de depunere lansate, se vor înregistra la sediul operational
GAL TH-TP, iar conformitatea acestora se va realiza la data depunerii proiectului de catre solicitant în baza
Fișei
Fișei de verificare a conformită
conformității (FORMULAR
(FORMULAR F1L GAL THTH-TP).
TP).
Verificarea conformității constă în verificarea Cererii de finanţare:
- dacă este corect completată;
- dacă este numerotată, ștampilată etc;
- dacă este prezentată atât în format tipărit cât şi în format electronic;
- dacă anexele tehnice şi administrative cerute sunt prezente în forma solicitată, precum şi
valabilitatea acestora (dacă este cazul).
În cazul în care expertul verificator descoperă o eroare de formă, proiectul nu este considerat neconform.
Erorile de formă sunt erorile făcute de către solicitant în completarea Cererii de Finanţare, care sunt
descoperite de experţii verificatori ai GAL TH-TP, dar care, cu ocazia verificării conformităţii, pot fi corectate
de către aceştia din urmă pe baza unor dovezi/ informaţii prezentate explicit în documentele anexate Cererii
de Finanţare.
Necompletarea unui câmp din Cererea de Finanţare nu este considerată eroare de formă.
Solicitantul care a renunţat, în cursul procesului de evaluare, la o Cerere de Finanţare conformă, nu o mai
poate redepune
redepune în aceeaşi sesiune de depunere a proiectelor de investiţii.

Aceeaşi cerere de finanțare
finanțare poate fi declarată
declarată neconformă de maximum două ori pentru aceeaşi sesiune de
proiecte.
După verificare pot exista două variante:
- Cererea de finanțare este declarată neconformă;
- Cererea de finanţare este declarată conformă;
Cererile de finanţare conforme vor trece la etapa de verificare a eligibității.
Eligibilitatea se va verifica în baza Fișei
Fișei de verificare a eligibilită
eligibilității (FORMULAR F2L GAL THTH-TP) de către
către
experții
experții evaluatori. Evaluatorii au la dispoziție maxim 30 zile lucratoare pentru evaluarea fiecărui proiect, la
care se adaugă si răspunsul la informații suplimentare, dacă este cazul.
Dacă experții evaluatori consideră necesar pot solicita informații suplimentare de maxim doua ori
solicitanților (se va folosi F4L GAL THTH-TPTP Fișa
Fișa de solicitare informații suplimentare),
suplimentare iar aceștia au obligația sa
răspundă în maxim 5 zile lucrătoare, în sens contrar cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă.
De asemenea, dacă se consideră necesar experții evaluatori pot efectua vizite în teren, alaturi de alti
angajati GAL TH-TP, în scopul asigurării că datele și informațiile cuprinse in dosarul cererii de finantare
corespund cu elementele existente la amplasamentul propus, în sensul corelării acestora. Concluzia privind
respectarea condițiilor de eligibilitate pentru cererile de finanțare pentru care s-a decis verificarea pe teren
se va da numai după verificarea pe teren.
În cazul în care GAL TH-TP va proceda la verificarea în teren a proiectului solicitantul va fi notificat cu privire
la acest aspect, si la finalul vizitei in teren, acestuia i se va înmâna o copie a Fișei
Fișei de verificare pe teren - F5L
GAL THTH-TP.
TP
Metodologia de verificare este disponibila
disponibila pe sitesite-ul www.tarahateguluitarahategului-tinutulpadurenilortinutulpadurenilor-gal.ro
in cadrul Manualului de procedura al Asociatiei Microregiunea Tara HateguluiHategului-Tinutul Padurenilor GAL.

Procedura de evaluare și selectare a proiectelorse poate consulta pe pagina web a GAL TH-TP
http://tarahategului-tinutulpadurenilor-GAL TH-TP .ro/
In ceea ce priveste Strategia de Dezvoltare Locala (SDL) a Asociatiei Microregiunea Tara Hategului-Tinutul
padurenilor GAL TH-TP, redam integral textul din SDL care se refera Procedura de evaluare si selectie a
proiectelor depuse in cadrul SDL, respectiv capitolul XI
XI
Selecția
Selecția proiectelor se efectuează
efectuează de către GAL THTH-TP și parcurge în mod obligatoriu toate etapele
prevăzute în Cap. XI al SDL – ”Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL” aprobată
aprobată
de către DGDR AM PNDR inclusiv etapa de solu
soluționare a contestațiilor.
Prezenta procedura de evaluare si selectie a proiectelor din cadrul SDL a fost elaborata in conformitate cu
procedura similara aferenta perioadei 20072007-2013/2015 si actualizata cu prevederile actuale; precizam ca GAL
THTH-TP nu a inregistrat nereguli si contestatii in exercitiul financiar precedent.
precedent
Comitetul de selecție al GAL TH-TP trebuie să se asigure de faptul că proiectul ce urmează a primi finanțare
se regăsește în obiectivele propuse în SDL și se încadrează în planul financiar al GAL TH-TP și de asemenea,
de faptul că implementarea proiectului reprezintă o prioritate în vederea implementării strategiei. Proiectele
care nu corespund obiectivelor și prioritaților stabilite în SDL pe baza căruia a fost selectat GAL TH-TP, nu vor
fi selectate în vederea depunerii acestora la OJFIR/CRFIR/AFIR.

În funcție de relevanța proiectului pentru strategia SDL, de punctaj, de numărul de proiecte depuse, de
alocarea disponibilă, Comitetul de Selecție va decide care sunt proiectele care vor fi selectate pentru
finanțare.
Rezultatul ședintei Comitetului de Selecție va fi un Raport de Selecție, care
ca după caz, poate fi intermediar sau
final, iar în cadrul acestui raport vor fi consemnate proiectele eligibile cu finantare, eligibile fara finantare,
neeligibile si retrase, valoarea acestora, denumirea solicitanților, iar pentru proiectele eligibile cu finantare si
eligibile fara finantare, punctajul obținut pentru fiecare criteriu de selecție.
Proiectele care nu corespund obiectivelor și priorităților stabilite în SDL pe baza căreia a fost selectat GAL,
nu vor fi selectate în vederea depunerii la AFIR.
Selecția
Selecția proiectelor se 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%. Pentru transparența procesului de selecție a proiectelor, la aceste selecții va lua parte și un
reprezentant al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, din cadrul Compartimentului de Dezvoltare
Rurală de la nivel regional aflat în subordinea MADR.
Rezultatele procesului de selecție
selecție se consemnează
consemnează în Raportul de selecție.
selecție. Acesta va fi semnat de către toți
membrii prezenți ai Comitetului de Selecție (reprezentanți legali sau alte persoane mandatate în acest sens
de către respectivele entități juridice, în conformitate cu prevederile statutare), specificându-se apartenența
la mediul privat sau public –cu respectarea precizărilor din PNDR, ca partea publică să reprezinte mai puțin
de 50%. De asemenea, Raportul de selecție va prezenta semnătura reprezentantului CDRJ, care supervizează
procesul de selecție. Avizarea Raportului de selecție de către reprezentantul CDRJ reprezintă garanția
faptului că procedura de selecție a proiectelor s-a desfășurat corespunzător și s-au respectat principiile de
selecție din fișa măsurii din SDL, precum și condițiile de transparență care trebuiau asigurate de către GAL.
Raportul de selecție va fi datat, avizat și de către Președintele GAL/Reprezentantul legal al GAL sau de un alt
membru al Consiliului Director al GAL mandatat în acest sens.
Pe durata procesului de evaluare la nivelul GAL, personalul GAL va respecta propriile proceduri, precum și
versiunea Ghidului de implementare pentru submăsura 19.2 în vigoare la momentul lansării apelului de
selecție, disponibilă pe site-ul AFIR (www.afir.info). În situația în care, pe parcursul derulării apelului de
selecție, au intervenit modificări ale legislației, evaluarea proiectelor se va realiza în conformitate cu noile
prevederi legislative.
Fiecare persoană implicată în procesul de evaluare și selecție a proiectelor de la nivelul GAL (evaluatori,
membrii Comitetului de Selecție și membrii Comisiei de soluționare a contestațiilor) are obligația de a
respecta prevederile OUG nr. 66/2011, cu modificările și completările ulterioare referitoare la evitarea
conflictului de interese și prevederile Cap. XII al SDL – ”Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor
conflicte de interese conform legislației naționale”.
În acest sens, după depunerea proiectelor de către solicitanți și premergător procesului de evaluare și
selecție, persoanele de la nivelul GAL (inclusiv experții cooptați, în cazul externalizării serviciilor de evaluare)
implicate în acest proces vor completa o declarație pe proprie răspundere privind evitarea conflictului de
interese, în care trebuie menționate cel puțin următoarele aspecte:
- Numele și prenumele declarantului;
- Funcția deținută la nivel GAL (nu se aplică în cazul externalizării);
- Rolul în cadrul procesului de evaluare;

- Luarea la cunoștință a prevederilor privind conflictul de interese, așa cum este acesta prevăzut la art. 10 și
11 din OUG nr. 66/2011, Secțiunea II – Reguli în materia conflictului de interes;
- Asumarea faptului că în situația în care se constată că această declaraţie nu este conformă cu realitatea,
persoana semnatară este pasibilă de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Dacă pe parcursul implementării strategiei, în cadrul procesului de evaluare și selecție la nivelul GAL a unor
proiecte, apar situații generatoare de conflict de interese, expertul GAL/expertul cooptat este obligat să se
abțină de la luarea deciziei sau de la participarea pentru luarea unei decizii și să informeze managerul GAL,
în vederea înlocuirii cu un alt expert evaluator. Dacă, în urma verificărilor ulterioare, realizate de
departamentele AFIR/DGDR AM PNDR/MADR se constată că nu s-au respectat regulile de evitare a
conflictului de interese, așa cum sunt definite în legislația în vigoare, proiectul respectiv va fi declarat
neconform, iar dacă a fost finanțat se va proceda la recuperarea sumelor conform legislației în vigoare.
In cazul in care nu exista contestatii Raportul intermediar devine implicit Raport
Raport final, se anexeaza o nota la
raportul final in care se mentioneaza ca nu exista contestatii.

IMPORTANT!
Fiecare persoană implicată în procesul de evaluare și selecție a proiectelor de la nivelul GAL TH-TP
(evaluatori, membrii Comitetului de Selecție și membrii Comisiei de Soluționare a Contestațiilor) are
obligația de a respecta prevederile OUG nr. 66/2011, cu modificările și completările ulterioare, privind
evitarea conflictului de interese și prevederile Cap. XII al SDL – ”Descrierea mecanismelor de evitare a
posibilelor conflicte de interese conform legislației naționale”. În acest sens, premergător procesului de
evaluare și selecție, persoanele implicate de la nivelul GAL TH-TP (inclusiv experții cooptați, în cazul
externalizării serviciilor de evaluare) vor completa o declarație pe proprie răspundere privind evitarea
conflictului de interese .În cazul în care experții OJFIR/CRFIR/AFIR care verifică încadrarea proiectului
constată că în Declarațiile pe propria răspundere nu sunt menționate toate aspectele solicitate, proiectul va
fi declarat neconform.

1. Procedura de evaluare si selectie a proiectelor
proiectelor depuse in cadrul SDLSDL- capitolul XI
Va prezentam mai jos continutul exact al capitolului XI cuprins in SDL si aprobat de MADR
Prezenta procedura de evaluare si selectie a proiectelor din cadrul SDL a fost elaborata in conformitate cu
procedura similara aferenta perioadei 2007-2013/2015 si actualizata cu prevederile actuale; precizam ca
GAL TH-TP nu a inregistrat nereguli si contestatii in exercitiul financiar precedent.
Procedura de selectie elaborata de GAL TH-TP cuprinde informatii referitoare la componenta si obligatiile
Comitetului de Selectie (CS) si a Comisiei de Solutionare a Contestatiilor (CSC), informatii privind primirea,
evaluarea, selectia proiectelor, rapoarte de selectie, alte informatii relevante.
GAL TH-TP lansează pe plan local, prin publicare pe site-ul propriu, afișare la sediul GAL TH-TP și la sediile
OJFIR și CDRJ și folosind mijloacele mass-media, apeluri de selecție a proiectelor, conform priorităților
descrise în strategie.

CS este alcatuit din 7 membrii ai parteneriatului (2 UAT, 2 mediul privat, 3 societatea civila), din care
peste 51% mediul privat, societatea civila (inclusiv persoane fizice) si sub 50% public. Pentru fiecare
membru al comitetului de selectie s-a stabilit un membru supleant. CS este validat de catre organele de
decizie si control ale GAL TH-TP : Consiliu Director.
CSC este alcatuit din 7 membrii ai parteneriatului, alti decat membrii CS, respectand structura CS,
respectiv peste 51% mediul privat, societatea civila si sub 50% public.
Selecția proiectelor se face aplicând regula de „dublu cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, în
momentul selecției o sa fie prezenți cel puțin 50% din membrii CS, din care peste 50% să fie din mediul
privat și societatea civilă, organizațiile din mediul urban reprezintă mai puțin de 25%. Pentru transparența
procesului, la selecție va lua parte și un reprezentant al MADR de la nivel județean- CDRJ. Potențialul
beneficiar își depune proiectul la secretariatul GAL TH-TP , sub forma Cererii de Finanțare și a
documentelor anexă, respectand cerintele din apelul de selectie, ghidul solicitantului, manualul de
procedura.
Selecția proiectelor se efectuează de către GAL TH-TP . Criteriile de selecție vor fi conform Ghidurile
Solicitantului si SDL aferente măsurilor în care se încadrează proiectele.CS stabilește punctajul criteriilor
de selecție conform Ghidul Solicitantului si SDL, astfel încât punctajul maxim acordat să nu depășească
100 de puncte.
Pentru proiectele atipice, GAL TH-TP va utiliza criteriile de selecție menționate în fișele măsurii din SDL.
GAL TH-TP va stabili punctajul acordat pentru fiecare criteriu de selecție, astfel încât, punctajul maxim pe
proiect să nu depășească 100 de puncte, punctajul minim pe proiect și criteriile de departajare ale
proiectelor cu același punctaj.
GAL TH-TP poate să solicite beneficiarului clarificări referitoare la îndeplinirea condiţiilor de conformitate,
eligibilitate şi selecţie, dacă este cazul. Nu se vor lua în considerare clarificările de natură să
completeze/modifice datele inițiale ale proiectului depus.
GAL TH-TP va întocmi și completa o „Fișa de Verificare a criteriilor de selecție”, care trebuie să cuprindă
toate criteriile de selecție și punctajul aferent acestora.
După încheierea primei etape de verificare și selecție, GAL TH-TP va realiza un Raport de Selecție
Intermediar care va fi publicat pe site-ul propriu al GAL TH-TP . GAL TH-TP va înștiința solicitanții asupra
rezultatelor procesului de evaluare și selecție.
Beneficiarii ai căror proiecte nu au fost selectate, pot depune contestații la sediul GAL TH-TP. Contestațiile
primite vor fi analizate de GAL TH-TP în baza unei proceduri interne proprii.
După încheierea procesului de evaluare și a etapei de soluționare a contestațiilor (dacă este cazul), CS va
întocmi un Raport de selecție Final care va fi publicat pe pagina proprie de web si îl va afișa la sediul GAL
TH-TP și la sediile UAT-urilor membre GAL TH-TP - 26 comune, cu acordul acestor instituții. GAL TH-TP va
înștiința solicitanții asupra rezultatelor procesului de evaluare și selecție.
Fiecare persoană implicată în procesul de evaluare și selecție a proiectelor de la GAL TH-TP (angajați GAL
TH-TP , membrii CS și membrii Comisiei de Soluționare a Contestațiilor) va semna o Declarație pe propria
răspundere privind evitarea conflictului de interese, cu referire la prevederile art. 10 și 11 din OG
66/2011, Secțiunea II – Reguli în materia conflictului de interes.
Pentru a beneficia de sprijin tehnic, GAL TH-TP va solicita OJFIR/CDRJ să desemneze un expert care să
participe ca observator la întâlnirile Comisiei de Contestații. În acest sens, la cinci zile după încheierea
termenului de primire a contestațiilor, în cazul în care au fost depuse contestații, GAL TH-TP va transmite

structurilor teritoriale ale AFIR/MADR o astfel de solicitare și va informa CRFIR, OJFIR sau CDRJ, despre
primirea contestațiilor.
Reprezentantul OJFIR/CRFIR/CDRJ se va asigura de corectitudinea desfășurării procesului de soluționare a
contestațiilor și va aviza, prin semnătură, Raportul de contestații
contestații.
ții În cazul în care reprezentantul
AFIR/CDRJ constată nereguli, va consemna neregulile în Raportul de contestații și va înainta un raport de
informare către GAL TH-TP și către conducerea instituției pe care o reprezintă, în vederea luării deciziilor
care se impun.În urma soluționării eventualelor contestații, Comisia de Soluționare
Soluționare a Contestațiilor va
elabora un Raport de Contestații, care va fi semnat de către membrii Comisiei și de către reprezentantul
AFIR/CDRJ (în cazul în care acesta participă la întâlnirile comisei de contestații) și va fi înaintat CS al GAL
TH-TP. GAL TH-TP va publica pe pagina de web proprie Raportul de Contestații.

Sprijinul financiar va fi canalizat către acele proiecte care corespund cu necesităţile identificate, cu analiza
SWOT şi cu obiectivele stabilite în SDL.
Punctajul minim pentru această masură este de 20 puncte și reprezintă
reprezintă pragul sub care nici un proiect
nu poate intra la finanțare.
finanțare.
Este important ca înainte de depunerea Cererii de Finanțare, solicitantul să identifice, obiectiv, punctajul
estimat (autoevaluare, prescoring) şi să îl menționeze în Cererea de Finanțare.
Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecție menționate mai jos.
Criteriile de selecție prevazute în fișa măsurii M 6.5/6B din SDL și punctajele aferente sunt:
Nr.crt.
1

2

Principii şi criterii de selecție
selecție
Caracterul de dificultate, respectiv marginalizare socială al beneficiarilor

Punctaj

Maxim
30 puncte
1.1. Proiectul se adreseaza unor persoane cu grad ridicat de marginalizare, 30 puncte
respectiv copii si tineri
1.2. Proiectul se adreseaza altor persoane marginalizate, cu exceptia copiilor si 20 puncte
tinerilor
Maxim
Numărul populației
populației deservite
70 puncte
2.1. Populatia care beneficiaza de servicii/infrastructura imbunatatita este de 60 puncte
minim 1500 persoane
2.2. Populatia care beneficiaza de servicii/infrastructura imbunatatita este mai 70 puncte
mare de 1500 persoane

TOTAL

100 puncte

In conformitate cu prevederile Manualului de procedura aferent sub masurii 19.2 „Sprijin pentru
implementarea actiunilor in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala”, GAL va respecta un prag minim de
selecție, care va avea cel putin valoarea criteriului de selecție cu punctajul cel mai mic.
Selecţia proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie.
În cazul în care vor exista proiecte care vor avea același punctaj, acestea vor fi prioritizate după următoarele
criterii de departajare:
departajare
Criteriul de departajare nr. 1:
1 Proiecte care vizează cel mai mare numar al populatiei deservite.

La proiecte cu același punctaj vor avea prioritate proiectele care deservesc cel mai mare numar de
locuitori/populatie.
Criteriul de departajare nr. 2:
2 Departajarea proiectelor se va face in functie de regula “primul venit, primul
servit”, respectiv data si ora inregistrarii proiectului la secretariatul GAL. Criteriul de departajare nr. 2 se
aplica doar in situatia in care exista proiecte care deserves un numar egal de locuitori/populatie.
Raportul de Selectie intermediar si/sau final,
final inclusiv cel suplimentar (dupa caz) va fi publicat pe pagina de
internet a GAL TH-TP in maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la de la data sedintei Comitetului de Selectie.
După publicarea pe pagina web a raportului de selectie intermediar si/sau final, GAL TH-TP transmite
solicitanților notificare în scris cu privire la rezultatele selecției (Notificarea solicitantului–
solicitantului–F7L GAL THTH-TP),
TP
dându-le posibilitatea celor nemulțumiți de rezultatele selecției să depună contestație la sediul operațional
GAL TH-TP în maxim 5 (cinci) zile de la primirea notificării. Contestațiile, semnate de solicitanti (in format
tiparit), vor fi depuse, personal sau trimise prin poșta/ fax/email, cu confirmare de primire, la sediul
operational GAL TH-TP .
Dacă vor exista contestații, proiectele contestate vor fi reverificate, urmând ca după reverificare să fie
convocată Comisia de Soluționare a Contestațiilor, conform Procedurii de soluționare a contestațiilor care se
poate consulta pe pagina web a GAL TH-TP : http://tarahategului-tinutulpadurenilor-GAL TH-TP .ro/
În urma acestei ședințe va rezulta un Raport de Contestații
Contestații,
ții care va fi publicat pe site in maxim 5(cinci) zile
lucratoare de la solutionarea ultimei contestatii inregistrate, și în baza căruia vor fi notificați contestatarii. În
baza acestui Raport de Contestații, Comitetul de Selecție a proiectelor va emite Raportul
Raportul de Selecție
Selecție Final.
Final În
Raportul de Selecție Final vor fi evidențiate proiectele declarate eligibile sau selectate în baza soluționării
contestațiilor. Contestațiile se soluționează în maxim 10 (zece) zile lucratoare de la înregistrarea contestației
la GAL TH-TP, termenul incluzând și notificarea solicitantului. Raportul întocmit de Comisia de soluționare a
contestațiilor, cuprizând rezultatul contestațiilor este semnat de membrii Comisiei de Soluționare a
Contestațiilor și este comunicat presedintelui/responsabilului legal al GAL TH-TP pentru a fi postat pe pagina
web a GAL TH-TP . O copie a Raportului de contestații se va comunica și Comitetul de Selecție. Raportul de
contestații se postează pe pagina web a GAL TH-TP cel in maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la de la data
sedintei Comisia de Soluționare a Contestațiilor. Componența Comitetului de Selecție și a Comisiei de
Soluționare a Contestațiilor este stabilită de către organele de decizie ale GAL TH-TP (Consiliul Director).
Toate verificările se realizează în baza unor fișe
fișe de verificare elaborate la nivelul GAL THTH-TP , datate și semnate
de experții
experții evaluatori.
Toate verificările efectuate de evaluatori vor respecta principiul de verificare ‘’4 ochi’’, respectiv, vor fi
semnate de către doi experț
experți.

Raportul de selecție
selecție suplimentar
La nivelul alocării financiare, pentru fiecare măsură din SDL există sau se pot constitui fonduri
disponibile/măsură provenite în urma rezilierii contractelor de finanțare, din economii realizate la finalizarea
contractelor de finanțare și sume neangajate ca urmare a neîncheierii contractelor (pentru Cereri de
finanțare retrase, declarate neconforme sau neeligibile la nivelul AFIR).
Sumele aferente proiectelor selectate de GAL TH-TP care au fost retrase, declarate neconforme sau
neeligibile de către AFIR pot fi realocate în cadrul aceleiași măsuri, în cadrul aceluiași apel de selecție sau la
următorul apel de selecție.
În situația în care, în cadrul aceleiași sesiuni, un solicitant declarat eligibil și selectat de către GAL TH-TP se
retrage și rămâne astfel o sumă disponibilă, această sumă poate fi alocată unui alt solicitant declarat eligibil,
dar care nu a fost selectat de către GAL TH-TP . De asemenea, în situația în care un solicitant declarat eligibil

și selectat de către GAL TH-TP este declarat neeligibil de către AFIR și rămâne în acest fel o sumă
disponibilă, această sumă poate fi realocată unui alt solicitant declarat eligibil dar neselectat de către GAL
TH-TP , în cadrul aceluiași apel. În acest sens, se va întocmi o listă cu proiectele eligibile neselectate, în
ordinea descrescătoare a punctajului şi cu respectarea criteriilor de departajare; aceste proiecte vor putea fi
finanţate pe baza ierarhizării acestora, în limita fondurilor disponibile.
Aceeași
Aceeași procedură
procedură se aplică și atunci când este ultima sesiune sau când pentru sesiunea respectivă
respectivă a fost
TH--TP .
alocată întreaga sumă aferentă măsurii respective din planul financiar al GAL TH
În ambele situații,
situații, GAL THTH-TP va emite un Raport de selecție
selecție suplimentar aferent
aferent aceleiași
aceleiași sesiuni, în care se
va menționa sursa de finanțare (fonduri disponibile/măsură, provenite în urma rezilierii contractelor de
finanțare, din economii realizate la finalizarea contractelor de finanțare, sume neangajate ca urmare a
neîncheierii contractelor, sume rezultate prin declararea ca neeligibile la nivelul AFIR a unor proiecte
declarate eligibile si selectate de către GAL TH-TP ) și se vor evidenția proiectele selectate ulterior. Emiterea
Raportului de selecție
selecție suplimentar se realizează
realizează cu
cu respectarea condițiilor
condițiilor impuse în cazul Raportului de
selecție
selecție (avizare și publicitate).
Utilizarea fondurilor disponibile în cadrul aceleiași
aceleiași măsuri
măsuri sau între măsuri din cadrul aceleiași
aceleiași priorită
priorități
necesită o aprobare anterioară din partea AM PNDR, fiind încadrată ca modificare simplă.
În situația în care, în urma lansării unui apel de selecție pentru o măsură din SDL, nu a fost depus niciun
proiect, această măsură poate fi eliminată din strategie, iar fondurile rămase pot fi realocate către alte
măsuri. Eliminarea unei măsuri din SDL și realocarea sumei aferente acesteia către o altă măsură din cadrul
aceleiași priorități sau către o altă prioritate din SDL, se realizează prin modificarea SDL și necesită aprobare
din partea AM PNDR.
Realocarea fondurilor
fondurilor rămase disponibile după lansarea ultimului Apel de selecție
selecție către
către alte măsuri, din cadrul
unor priorități
priorități diferite, necesită
necesită aprobare din partea AM PNDR.
Un raport de selectie suplimentar pentru proiectele eligibile fara finantare si care indeplinesc
indeplinesc punctajul minim
stabilit prin Ghidul Solicitantului, se va elabora si in cazul in care fondurile disponibile provin din realocarea
financiara intre masurile din SDL, dupa aprobarea din partea AM PNDR.
Reprezentanții GAL TH-TP sau solicitanții pot depune la OJFIR/CRFIR/AFIR proiectele selectate de către GAL
TH-TP nu mai târziu de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data emiterii Raportului de selecție final,
respectiv, dacă este cazul, a Raportului de Contestații/ Raportului suplimentar (în cazul
cazul proiectelor în
așteptare finanțate ca urmare a sumelor disponibile provenite în urma rezilierii contractelor de finanțare, din
economii realizate la finalizarea contractelor de finanțare,
finanțare, sume neangajate ca urmare a neîncheierii
contractelor, sume rezultate
rezultate prin declararea ca neeligibile la nivelul AFIR a unor proiecte declarate eligibile si
selectate de către GAL THPNDR))
TH-TP sau rezultate din realocări financiare aprobate de către DGDR AM PNDR
întocmit de GAL TH-TP, astfel încât să se poată realiza evaluarea și contractarea acestora în termenul limită
prevăzut de legislația în vigoare.
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Vă stăm la dispoziție de în fiecare zi lucrătoare între orele 09:00 şi 17:00 la sediul operațional din judetul
Hunedoara, municipiul Deva, strada 22 Decembrie, nr. 37A, cladirea CEPROMIN (langa hotel Sarmis), etajul
3, camera 317, pentru a vă acorda informații privind modalitățile de accesare a Măsurilor din SDL GAL TH-TP,
dar şi pentru a primi propunerile sau sesizările dumneavoastră privind derularea implementării Strategiei.
Atenție!
Atenție!
Experții
Experții GAL THTH-TP nu au voie să va acorde consultanț
consultanță in ceea ce priveste intocmirea/elaborarea proiectelor
ce urmeaza sa solicite finantare de la GAL THTH-TP.
Dosarele aferente Cererilor de Finantare vor fi intocmite de consultantii alesi de catre solicitant.
CONTACT GAL THTH-TP:
Sediu operational:
operational municipiul Deva, judetul Hunedoara
strada 22 Decembrie, nr. 37A, cladirea CEPROMIN (langa hotel Sarmis) etajul 3, camera 317
Pagina webhttp://tarahategului-tinutulpadurenilor-gal.ro/
web
E-mail:
mail padurenihd.leader@gmail.com
Telefon:
Telefon 0354 411 150; 0762 695 509
Pentru orice detalii sau informatii suplimentare nu ezitati sa va adresati direct la GAL THTH-TP.

Presedinte/Reprezentant legal
Carmen MICU

