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componentele/acțiunile pentru care nu mai există finantare din alte surse, precum și devizele refăcute cu 
valorile rămase de finanțat. 

Atenţie!  Conform prevederilor art.8 (3) (c) din HG 226/2015,n 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. 

În vederea asigurării rezonabilității preţurilor trebuiesc îndeplinite următoarele condiții: 

 a) încadrarea în limitele de preţuri din Baza de Date cu Prețuri de Referință aplicabilă PNDR 2014-2020 postată 
pe pagina de internet a AFIR, pentru bunurile care se regăsesc în BDPR;  

b) prezentarea a două oferte pentru bunuri şi servicii a caror valoare este mai mare de 15 000 Euro şi o ofertă 
pentru bunuri şi servicii a caror valoare este mai mică sau egală cu 15 000 Euro.  

c) Prezentarea în cadrul Studiului de Fezabilitate a declaraţiei proiectantului semnată și ștampilată privind 
sursa de prețuri pentru lucrările prevăzute în proiect. 

Important! Cursul de schimb valutar utilizat va fi cel publicat de  Banca Central Europeană pe internet la 
adresa: http: www.ecb.int/index.htm., din data întocmirii  Studiului de Fezabilitate/Documentaţiei de 
Avizare a  Lucrărilor de Intervenţie. 

IMPORTANT 
Solicitanții pot depune Studiul de Fezabilitate/Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii/ si 
ulterior Proiect Tehnic, întocmit/ă în conformitate cu prevederile HG 28/2008, pentru obiectivele/proiectele 
de investiții prevăzute la art. 15 din HG 907/2016. 
 

1.2 Memoriul justificativ (în cazul dotărilor). 

2.Documente de proprietate 
2.1.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 (copie după Monitorul Oficial)  și în situaţia în care în Inventarul bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public, investițiile care fac obiectul proiectului, nu sunt incluse în domeniul public sau sunt 
incluse într‐o poziţie globală, solicitantul trebuie să prezinte: 
Și 
Hotărârea 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 administraţiei publice locale, adică să fi fost supusă controlului de legalitate al Prefectului, în 
condiţiile legii. (este suficientă prezentarea adresei de înaintare către instituţia prefectului pentru controlul de 
legalitate) 
Important! HCL de modificare / completare a domeniului public sunt valabile numai ca anexe la 
inventarul atestat în condiţiile legii (prin Hotărâre a Guvernului).  
2.2 Avizul administratorului terenului aparţinând domeniului public, altul decat cel administrat de primarie 
(dacă este cazul) 
2.3 Pentru ONG-uri Documente doveditoare de către ONG-uri privind dreptul de proprietate /administrare 
pe o perioadă de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări, conform cererii de finanţare  
3. Avizul de conformitate al Operatorului Regional – dacă este cazul. 
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4. Hotărârea Consiliului Local/Hotărârile Consiliilor Locale în cazul ADI/Hotărârea Adunării Generale în cazul 
ONG pentru implementarea proiectului, cu referire la însuşirea/aprobarea de către Consiliul Local/ONG a 
următoarelor puncte (obligatorii): 
• necesitatea, oportunitatea și potenţialul economic al investiţiei; 
• lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a investiţiei; 
• angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanta a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la 
data efectuării ultimei plăţi; 
• numărul de locuitori deserviţi de proiect / utilizatori direcţi (pentru grădiniţe, licee / şcoli profesionale, 
structuri tip „after-school”, creşe); 
• caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.); 
• agenţii economici deserviţi direct de investiţie (dacă este cazul, număr și denumire); 
• nominalizarea reprezentantului legal al comunei/ADI/ONG pentru relaţia cu AFIR în derularea proiectului. 
Important! Din actul de înfiinţare şi statutului ADI trebuie să reiasă că obiectivele ADI includ şi 

investiţiile specifice MASURII – M4/6C (DI SDL 5B) –  „IT & C”  
Important! Solicitanţii publici au obligaţia de excludere a oricărei contribuţii publice directe de la 

Bugetul de stat pentru investiţiile care urmează a se realiza, plăţile (pentru cheltuielile 
neeligibile etc.) urmând să fie efectuate numai din surse proprii sau atrase – a se vedea 
planul financiar. 

 
5. Hotărârea Consiliului Local/Hotărârile Consiliilor Locale în cazul ADI/Hotărârea Adunării Generale în cazul 
ONG pentru implementarea proiectului, cu referire la însuşirea/aprobarea de către Consiliul Local/ONG a 
următoarelor puncte (obligatorii): 
• necesitatea şi oportunitatea investiţiei; 

 lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a investiţiei în cazul 
obţinerii finanţării; 

 angajamentul de a suporta cheltuielile de întreţinere/mentenanță a investiţiei pe o perioadă de 
minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți; 

 caracteristici tehnice ale investiției/investițiilor propuse (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.) 

 nominalizarea şi delegarea reprezentantului legal al comunei/ONG pentru relaţia cu AFIR în derularea 
proiectului. 

 detalierea activităţilor sociale desfășurate în ultimele 12 luni, anterioare datei depunerii Cererii de 
finanţare.(daca este cazul)  

 numărul de locuitori deserviţi de proiect / utilizatori direcţi (pentru grădiniţe, licee / şcoli profesionale, 
structuri tip „after-school”, creşe); agenţii economici deserviţi direct de investiţie (dacă este cazul, 
număr și denumire); 

 nominalizarea reprezentantului legal al comunei/ADI/ONG pentru relaţia cu AFIR în derularea 
proiectului. 

 angajamentul că proiectul nu va fi generator de venit in cazul proiectelor care vizează infrastructura 
educațională (gradinițe)/socială"        

Important! Solicitanţii publici au obligaţia de excludere a oricărei contribuţii publice directe de la 
Bugetul de stat pentru investiţiile care urmează a se realiza, plăţile (pentru cheltuielile 
neeligibile etc.) urmând să fie efectuate numai din surse proprii sau atrase – a se vedea 
planul financiar. 

 
6.1. Certificat de înregistrare fiscală  
6.2. Încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, definitivă si irevocabilă/ Certificat de 
înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor  
şi  
6.2.1. Actul de înfiinţare şi statutul ADI/ONG  
7.1. Notificare privind conformitatea proiectului cu condițiile de igiena şi sănatate publică 



 

4 
 

 
 

sau 
7.2.Notificare că investiția nu face obiectul evaluării condițiilor de igienă și sănătate publică, dacă este cazul. 
8. Declarația pe proprie raspundere a beneficiarului cu privire la numarul total de beneficiari direcți afectați 
de investiție; 
9. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde 
amplasamentul, obiective, tip de investiție, lista cheltuielilor eligibile, costurile și stadiul proiectului, perioada 
derulării contractului), pentru solicitantii care au mai beneficiat de finanțare nerambursabilă începând cu anul 
2007, pentru aceleași tipuri de investiții. 
10. 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. 
11. Extrasul din strategie, care confirma daca investiția este în corelare cu orice strategie de dezvoltare 
națională / regional / județeană / locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții precum și copia 
hotărârii de aprobare a strategiei. 
12. Copie document de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului. 
13.Declarație angajament privind raportarea trimestrială a activității din cadrul proiectului  
14. Declarație angajament privind raportarea incasării tranșelor/sumelor de la Finanțator 
15. Declarație angajament de a suporta cheltuielile de mentenanta a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 
ani de la data efectuării ultimei plăţi  
16. Alte documente justificative (se vor specifica de către solicitant, după caz). 

 
8. CERINȚELE DE ELIGIBILITATE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ SOLICITANTUL, INCLUSIV 

METODOLOGIA DE VERIFICARE A ACESTORA 
 EG1 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili. 
Se vor verifica actele juridice de înființare și funcționare, specifice fiecărei categorii de solicitanți, Cererea de 
finanțare. 
 
 EG2 Investiția sa se incadreze in cel putin unul din tipurile de sprijin prevazute prin masura 
a) achizitia de echipamente și programe IT pentru solutiile de e-guvernare, e-educatie, e-incluziune, e-sanatate 
si e-cultura ; 
b) achizitia de soft, brevete, marci, drepturi de autor; 
c) dezvoltarea de soft pentru toate domeniile aferente dezvoltarii rurale (administratie, educatie, mediu, 
social, economic, cultural etc.) pentru solutiile de e-guvernare, e-educatie, e-incluziune, e-sanatate si e-
cultura. 
Se vor verifica Cererea de finanțare 
 
 EG3 Solicitantul se angajeaze ca va asigura intreținerea/mententata investiției pe o perioadă de 
minimum 5 ani de la ultima plata; 
 
Se vor verifica declarația pe propria răspundere, Hotărârea Consiliului Local (Hotărârile Consiliilor Locale în 
cazul ADI), Hotărârea Adunării Generale a ONG. 
 
 EG4 Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al acesteia 
Se vor verifica: Hotărârea consiliului local (consiliilor  locale în cazul ADI), Hotărârea Adunarii generala aferent  
ONG, Memoriu justificativ /Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții. 
 
 
 EG5 Solicitantul demonstreaza capacitatea de a asigura cofinanțarea investiției, daca este cazul; 
Se vor verifica Cererea de finanțare, Sectiunea F – Declaratia pe propria raspundere a solicitantului 
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 EG6 Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată; 
Se va verifica: Cererea de Finanțare. 
 
 EG7 Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltare locala și/sau județeană aprobată; 
Se va verifica extrasul din strategie, din care rezultă că investiția este în corelare cu orice strategie de 
dezvoltare județeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții precum şi copia hotărârii de 
aprobare a strategiei. 
 
 EG8 Actiunile proiectului se desfasoara in teritoriul GAL Sucevița-Putna; 
Se vor verifica: Cererea de Finanțare, Studiul de fezabilitate/DALI/Memoriul justificativ,  Certificatul de 
înregistrare fiscală/ încheierea privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, definitivă  si  irevocabilă /  
Certificat  de  înregistrare  în  registrul  asociaţiilor şi  fundaţiilor şi  Actul de înfiinţare/statutul ONG/Certificat 
de înregistare. 
 
Documente doveditoare ale dreptului de proprietate/uz, uzufruct, superficie, servitite/administrare al ONG-
urilor, uniățti de cult, Persoane fizice autorizate/societăților comerciale pe o perioada de 10 ani asupra 
bunurilor imobile la care se vor efectua lucrari. 

METODOLOGIA DE VERIFICARE SPECIFICĂ PENTRU PROIECTELE CU OBIECTIVE CARE SE ÎNCADREAZĂ ÎN 
PREVEDERILE ART. 17 ALIN. (1) LIT. c), ART. 20 ALIN. (1) LIT. B), c), d), e) și g) DIN REG. (UE) NR. 1305/2013 

VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI 

A. Verificarea eligibilității solicitantului 

 

DOCUMENTE DE PREZENTAT PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE 

1. Solicitantul este înregistrat în 
Registrul debitorilor AFIR atât pentru 
Programul SAPARD, cât și pentru 
FEADR? 
 
 
Documente verificate : 
Declaraţia pe propria răspundere a 
solicitantului din secțiunea F din 
cererea de finanțare. 
 
 

Expertul verifică dacă solicitantul este înscris cu debite în Registrul 
debitorilor pentru SAPARD şi FEADR, aflat pe link-ul \\alpaca\Debite  
În situația în care solicitantul este înscris în Registrul debitorilor, 
expertul va tipări şi anexa pagina privind debitul, inclusiv a dobânzilor 
şi a majorărilor de întarziere ale solicitantului. Dacă solicitantul nu a 
bifat în declarație acest punct, expertul solicită acest lucru prin E3.4L şi 
doar în cazul în care solicitantul refuză să îşi asume angajamentele 
corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU, motivează poziţia sa 
în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” şi cererea va fi 
declarată neeligibilă. 
În cazul în care solicitantul își asumă acest angajament în urma 
solicitării, semnează și ștampilează, după caz, declarația, expertul va 
bifa “DA”, cererea fiind declarată eligibilă. 
În cazul în care solicitantul nu a semnat şi după caz ştampilat declaraţia 
pe propria răspundere din secțiunea F, expertul solicită acest lucru prin 
E3.4L şi doar în cazul în care solicitantul refuză să îşi asume 
angajamentele corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU, 
motivează poziţia sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica 
„Observatii” şi cererea va fi declarată neeligibilă. 
În etapa prevăzută la SECȚIUNEA II punctul D: Verificarea conformităţii 
şi eligibilităţii documentelor solicitate în vederea contractării expertul 
va verifica dacă beneficiarul a depus „Dovada achitării integrale a 
datoriei faţă de AFIR, inclusiv dobânzile şi majorările de întâziere (dacă 
este cazul)” în termenul precizat în notificarea AFIR privind selectarea 
cererii de finanțare și semnarea contractului de finanțare.  

file://Prosys/Debite
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2. Solicitantul se regăseşte în Bazele 
de date privind dubla finanţare? 
 
Documente verificate : 
Secțiunea C din cererea de finanțare. 
Declaraţia pe propria răspundere a 
solicitantului din secțiunea F din 
Cererea de Finanțare 
 
Baza de date FEADR  
Baza de Date pusă la dispoziţia AFIR 
de către MADR prin AM-PNDR: lista 
proiectelor finanţate din alte surse 
externe aflate în perioada de 
valabilitate a contractului (inclusiv 
perioada de monitorizare); 
 
 
Raport asupra utilizării programelor 
de finanţare nerambursabilă 
întocmit de solicitant (va cuprinde 
obiective, tip 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. 

Verificarea evitării dublei finanţări se efectuează prin următoarele 
verificări: 

 existenţa bifelor în secţiunea C din Cererea de finanţare; 

 prin existenţa semnăturii și după caz a ștampilei în dreptul rubricii 
„Semnătură reprezentant legal şi ştampila (după caz)” din 
declarația pe propria răspundere din secţiunea F din Cererea de 
finanţare solicitantul își asumă toate punctele din declarația 
menționată mai sus, inclusiv punctul prin care solicitantul declară 
că „proiectul propus asistenţei financiare nerambursabile FEADR 
nu beneficiază de altă finanţare din programe de finanţare 
nerambursabilă”. În cazul în care solicitantul nu a semnat şi după 
caz ştampilat declaraţia pe propria răspundere din secțiunea F, 
expertul solicită acest lucru prin E3.4L şi doar în cazul în care 
solicitantul refuză să îşi asume angajamentele corespunzătoare 
proiectului, expertul bifează NU, motivează poziţia sa în liniile 
prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” şi cererea va fi 
declarată neeligibilă. 

 verificarea în Baza de Date cu proiecte FEADR; 

 verificarea în Baza de Date pusă la dispoziţia AFIR de către MADR 
prin AM-PNDR: lista proiectelor finanţate din alte surse aflată pe 
fileserver\ metodologienou\ Lista proiectelor finanţate din alte 
surse.  

Verificarea în Baza de Date cu proiecte FEADR sau în Baza de date pusă 
la dispoziţie de AM-PNDR se face atât prin verificarea numelui 
solicitantului, cât şi a Codului de Înregistrare Fiscală. 

 
►În cazul în care se constată faptul că solicitantul a beneficiat de alt 
program de finanţare nerambursabilă pentru acelaşi tip de investiţie, 
dar nu a consemnat acest lucru în Cererea de finanţare şi/ sau nu a 
prezentat  documentul din care să reiasă că nu este finanţată aceeaşi 
investiţie, expertul solicită  aceste lucruri prin E3.4L şi doar în cazul în 
care solicitantul refuză să îşi asume angajamentele corespunzătoare 
proiectului, se consideră că punctul din declaraţia din secțiunea F din 
cererea de finanțare privind faptul că toate informațiile din prezenta 
cerere de finanțare și din documentele anexate sunt corecte nu este 
respectat şi cererea de finanţare este neeligibilă. 
 
►În cazul în care solicitantul a mai beneficiat  de finanţare 
nerambursabilă pentru acelaşi tip de investiţie, expertul verifică în 
Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă: 
- dacă amplasamentul proiectului actual se suprapune (total sau 
parţial) cu cele ale proiectelor anterioare  
-dacă cheltuielile rambursate se regăsesc în lista cheltuielilor eligibile 
pentru care solicită finanţare  
Expertul precizează concluzia asupra verificării la rubrica Observaţii.  
Dacă se confirmă cel puţin una din aceste condiţii, expertul bifează 
casuţa DA şi cererea de finanţare este neeligibilă. 
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3. Solicitantul şi-a însuşit în totalitate 
angajamentele asumate în Declaraţia 
pe proprie răspundere, secțiunea (F) 
din CF? 
 
Documente verificate : 
Cerere de finanțare completată, 
semnată și, după caz, ștampilată de 
reprezentantul legal al solicitantului. 

Expertul verifică în Declaraţia pe proprie răspundere din secțiunea F 
din Cererea de finanțare dacă aceasta este  datată, semnată și, după 
caz, ștampilată.  
Dacă declarația de la secțiunea F din cererea de finanțare nu este 
semnată și după caz ștampilată de către solicitant, expertul solicită 
acest lucru prin E3.4L şi doar în cazul în care solicitantul refuză să îşi 
asume angajamentele corespunzătoare proiectului, expertul bifează 
NU, motivează poziţia sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica 
„Observatii” şi cererea va fi declarată neeligibilă. 
În situația în care solicitantul și-a însușit declarația pe propria 
răspundere de la secțiunea F din cererea de finanțare și dacă, pe 
parcursul verificării proiectului, expertul constată că sunt respectate 
punctele însușite prin declarația menționată mai sus, atunci acesta 
bifează DA în casuța corespunzătoare, cererea fiind declarată eligibilă.  
De asemenea, în situația în care expertul constată pe parcursul 
verificării că nu sunt respectate punctele asumate de solicitant în 
declarația de la secțiunea F din CF atunci se bifează NU iar cererea de 
finanțare este declarată neeligibilă. 
Dacă expertul constată bifarea eronată de către solicitant a unor 
căsuțe în baza documentelor depuse (aferente punctelor privind 
îregistrarea ca plătitor/ neplătitor de TVA, înregistrarea în Registrul 
debitorilor AFIR), solicită beneficiarului modificarea acestora prin 
E3.4L; în urma răspunsului pozitiv al acestuia, expertul bifează casuță 
DA; în caz contrar, expertul bifează NU. 

4. Solicitantul respectă prevederile 
art. 61, din H.G. Nr.226/2015 privind 
stabilirea cadrului general de 
implementare a măsurilor 
programului naţional de dezvoltare 
rurală cofinanţate din Fondul 
European Agricol pentru Dezvoltare 
Rurală şi de la bugetul de stat cu 
modificarile si completarile 
ulterioare? 

În cazul în care, solicitantul are selectate pentru finanțare unul sau mai 
multe proiecte, indiferent pe ce submasură din cadrul PNDR, expertul 
verifică dacă la data depunerii cererii de finanțare supusă evaluării, 
solicitantul a depus pentru proiectele selectate anterior, proiectul 
tehnic până la data prevazută în notificare. Dacă solicitantul a depus 
documentul astfel cum este prevăzut în notificare sau, după caz, în 
conformitate cu HG 226/2015 cu modificările și completările ulterioare 
în vigoare în momentul evaluării, expertul va bifa „DA” cererea de 
finanțare fiind declarată eligibilă și se continuă evaluarea. 
În caz contrar expertul va bifa „NU”, se menţionează în rubrica 
Observaţii, dar se continuă evaluarea tuturor criteriilor de eligibilitate 
pentru ca la final, solicitantul să fie înştiinţat de toate condiţiile 
neîndeplinite (dacă este cazul).  
În acest caz solicitantul va putea depune proiect numai în cadrul 
sesiunii următoare. 

5. Solicitantul este în insolvență sau 
incapacitate de plată? 

Expertul va verifica în Buletinul procedurilor de insolvență publicat pe 
site-ul Ministerului Justiției dacă solicitantul este în situația deschiderii 
procedurii de insolvență. Dacă se confirmă cel puţin una din aceste 
condiţii, expertul bifează căsuţa DA şi cererea de finanţare este 
neeligibilă. 

 

 

B.Verificarea condițiilor de eligibilitate ale proiectului 

EG1 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili 
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DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR 
PREZENTATE 

Fișa măsurii din SDL 

Documente comune: Certificat de 
înregistrare fiscală, Punctul/ punctele 
de lucru, după caz ale solicitantului, 
trebuie să fie situate în teritoriul GAL, 
investiția realizându-se în teritoriul 
GAL; Declarația pe proprie răspundere 
a solicitantului privind datoriile fiscale 
restante;  

Documente de înființare specifice 
categoriei de beneficiari: 

În cazul comunelor, nu se verifică 
niciun document 

În cazul ONG/ ADI: actul de înfiinţare 
şi statutul, încheiere privind înscrierea 
în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, 
rămasă definitivă/ Certificat de 
înregistrare în registrul asociaţiilor şi 
fundaţiilor, actele doveditoare ale 
sediului 

În cazul persoanelor juridice de drept 
privat cu scop patrimonial: Extrasul de 
informații de la registrul comerțului 
emis la data cererii de finanțare, 
Certificatul de înregistrare fiscală 

 

În cazul formelor asociative: 

Hotărâre judecătorească privind 
înregistrarea persoanei juridice 
pentru forme asociative constituite 
conform Legii 1/2000;  

Certificatul de înregistrare în registrul 
comerțului/ Statutul asociației (formei 
asociative) în 

cazul în care aceasta nu este 
înregistrată la ONRC,  

 

-Declaratia pe propria răspundere de 
la secțiunea F a cererii de finanţare. 

Documente specifice tipului de 
proiect și categoriei de beneficiari 

Se verifică dacă informaţiile menţionate în paragraful A2. B1.1 si B1.2 
al Cererii de finanţare corespund cu cele menţionate în documente: 
numele solicitantului, statutul şi CIF/ CUI. 

Se verifică conformitatea informatiilor mentionate la punctul A2, B1.1 
si B1.2 din Cererea de finanțare cu informațiile din documentele 
prezentate. 

 
Pentru beneficiarii din categoria unităților de cult, se va verifica 
depunerea Actului de înfiinţare şi statutului Aşezământului Monahal 
(Mănăstire , Schit sau Metoc). 

Se verifică Declarația F a cererii de finanţare - declaraţie pe proprie 
răspundere a solicitantului privind datoriile fiscale restante.  
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Dacă în urma verificării documentelor reiese că solicitantul se încadrează în categoria solicitanţilor eligibili, 
expertul bifează căsuţa corespunzătoare solicitantului şi căsuţa DA.   

În cazul în care solicitantul nu se încadrează în categoria solicitanţilor eligibili, expertul bifează căsuţa NU, 
motivează poziţia lui în liniile prevăzute în acest scop larubrica Observaţii, iar Cererea de Finanţare va fi 
declarată neeligibilă. Cu toate acestea, se continuă evaluarea tuturor criteriilor de eligibilitate pentru ca la 
final, solicitantul să fie înştiinţat de toate condiţiile neîndeplinite (dacă este cazul). 

 

EG2 Investiția se încadrează în cel puțin una dintre acțiunile eligibile din fișa măsurii din SDL? 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

 DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Fișa măsurii din SDL 
 
Studiul de Fezabilitate/ Documentatia de Avizare a 
Lucrarilor de Intervenții/ Memoriu Justificativ (doar 
în cazul achizițiilor simple și dotărilor care nu 
presupun montaj) întocmite conform legislaţiei în 
vigoare  
Certificatul de Urbanism, după caz 
 

În cazul proiectelor care vizează investiții asupra 
obiectivelor de patrimoniu: 

Certificat emis de către Institutul Național al 
Patrimoniului (INP) sau de către Primării (pentru 
obiectivele de patrimoniu neclasificate) pe raza 
cărora sunt amplasate obiectivele, conform Legii nr. 
422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, 
republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, care să confirme faptul că obiectivul 
propus spre finanțare face parte din patrimoniul 
cultural de interes local și că se poate interveni 
asupra lui (documentația este adecvată) 

Lista monumentelor istorice 2015, conform Anexei 
nr.1 la Ordinul ministerului culturii și cultelor nr. 
2314/2004, cu modificările ulterioare, astfel cum a 
fost modificată și completată prin Ordinul 
ministerului culturii nr.2.828/2015. (doar pentru 
obiectivele de patrimoniu din clasa/ grupa B) 

 

 

a) achizitia de echipamente și programe IT pentru 
solutiile de e-guvernare, e-educatie, e-incluziune, e-
sanatate si e-cultura ; 

b) achizitia de soft, brevete, marci, drepturi de autor; 

c) dezvoltarea de soft pentru toate domeniile aferente 
dezvoltarii rurale (administratie, educatie, mediu, social, 
economic, cultural etc.) pentru solutiile de e-guvernare, 
e-educatie, e-incluziune, e-sanatate si e-cultura; 

 

În cazul proiectelor care vizează investiții asupra 
obiectivelor de patrimoniu: 

Se va verifica faptul că se poate interveni asupra 
obiectivului propus spre finanțare care face parte din 
patrimoniul cultural de interes local (conform 
Certificatului emis de INP). 

Clădirile/monumentele din patrimoniul cultural imobil 
de interes local de clasă (grupă) B trebuie să se 
regăsească în Lista monumentelor istorice 2015 – 
prevăzută în Anexa nr. 1 la Ordinul MCC nr. 2.314/2004 
privind aprobarea Listei monumentelor istorice, 
actualizată și a Listei monumentelor istorice dispărute, 
astfel cum a fost modificată și completată prin Ordinul 
Ministerului Culturii nr. 2.828/2015. 
În cazul proiectelor prin care se prevede construcția, 
extinderea și/sau modernizarea drumurilor de acces ale 
așezămintelor monahale, expertul verifică dacă 
investiţia se realizează în cadrul proiectului care 
prevede și restaurarea, conservarea și/ sau dotarea 
așezămintelor monahale și dacă drumurile aparțin 
așezămintelor monahale (mănăstire, schit sau metoc). 

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că investiția se încadrează în cel puțin unul din tipurile de 
sprijin prevăzute prin sub-măsură, se va bifa caseta “DA” pentru verificare. În caz contrar, expertul bifează 
casuţa din coloana NU şi motivează poziţia în rubrica „Observaţii”, criteriul de eligibilitate nefiind îndeplinit. 
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Dacă verificarea documentului confirmă faptul că Proiectul se încadrează în priorităţile propuse prin 
documentaţia de urbanism (PUG/PUZ/PUD/PATJ), adică este completat corect, expertul bifează căsuţa din 
coloana DA din fişa de verificare. În caz contrar, expertul bifează căsuţa din coloana NU şi motivează poziţia lui 
în rubrica „Observaţii”, criteriul de eligibilitate nefiind îndeplinit. 

 

EG3 Solicitantul trebuie să se angajeze că va asigura mentenanța investiției pe o perioadă de minimum 5 ani  

de la data ultimei plaţi. 

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că proiectul are Hotărârea Consiliului Local/ Hotărârile 
Consiliilor Locale sau Actul/ Hotărârea organului de decizie sau Declarația pe propria răspundere a 
solicitantului privind asigurarea sustenabilității investiției, cu punctele obligatorii menționate pentru realizarea 
investiţiei, expertul bifează căsuţa din coloana DA din fişa de verificare. În caz contrar, expertul bifează căsuţa 
din coloana NU şi motivează poziţia lui în rubrica „Observaţii” din fişa de evaluare generală a proiectului, 
criteriul de eligibilitate nefiind îndeplinit. 

 

EG4 Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al acesteia 

 

DOCUMENTE PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR 
PREZENTATE 

Documente verificate 

Hotărârea Consiliului  Local (Hotărârile 
Consiliilor locale  în cazul ADI) și/ sau Hotărârea 
Adunării Generale a ONG/ document echivalent 
specific fiecărei categorii de solicitant (de ex., 
Hotărârea Adunării Parohiale în cazul Unităților 
de cult) 

 

Actul/ Hotărârea organului de decizie al 
persoanei juridice proprietare/ administrator de 
păduri privind implementarea proiectului, 

 

Declarația pe propria răspundere a solicitantului 
privind asigurarea sustenabilității investiției 
(pentru proiectele de infrastructură socială)  

Expertul verifică Hotărârile, cu referire la următoarele 
puncte (obligatorii): 

 necesitatea, oportunitatea și potențialul 
economic al investiţiei; 

 lucrările vor fi prevăzute în bugetul/ ele local/ e 
sau proprii pentru perioada de realizare a 
investiţiei; 

 angajamentul de a asigura mentenanța 
investitiei, pe o perioadă de minimum 5 ani, de la 
data ultimei plăți;  

 caracteristici tehnice ale investiției/investițiilor 
propuse (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.); 

 nominalizarea şi delegarea reprezentantului legal 
al solicitantului pentru relaţia cu AFIR în 
derularea proiectului. 

 

DOCUMENTE PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR 
PREZENTATE 
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EG5 Solicitantul demonstreaza capacitatea de a asigura cofinanțarea investiției, daca este cazul 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

 DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Fișa măsurii din SDL 
 
Declaratia pe propria raspundere a solicitantului ca 
în urma primirii Notificării beneficiarului privind 
selectarea Cererii de Finanțare va prezenta dovada  
cofinanţării, din Sectiunea F a Cererii de Finanțare   

 

 

Expertul verifică dacă solicitantul, prin reprezentantul 
legal, a semnat Declaraţia F şi s-a angajat ca în urma 
primirii Notificării beneficiarului privind selectarea 
Cererii de Finanțare va prezenta documentul privind 
cofinantarea proiectului si Angajamentul 
responsabilului legal al proiectului ca nu va utiliza in alte 
scopuri 50% din cofinantarea privata, in cazul 
prezentarii cofinantarii prin extras de cont. 

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul solicitantul poate demonstra asigurarea cofinantarii, se va bifa  
“DA” pentru verificare. În caz contrar, expertul bifează casuţa din coloana NU şi motivează poziţia în rubrica 
„Observaţii”, criteriul de eligibilitate nefiind îndeplinit. 

 

EG6 Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

 DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Fișa măsurii din SDL 
 
Declarația pe propria răspundere, alte documente 
specifice, după caz, fiecărei categorii de solicitanți  

Expertul verifică dacă solicitantul, prin reprezentantul 
legal, a semnat Declaraţia F şi s-a angajat a prezentat 
situatii financiare, daca este cazul, din care sa reiasa ca 
nu este in insolventa sau incapacitate de plata. 

 

EG7 Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare locala si/sau judeteana aprobată, 
corespunzătoare domeniului de investiţii 

Documente verificate 

Hotărârea Consiliului  Local (Hotărârile Consiliilor 
locale  în cazul ADI) și/ sau Hotărârea Adunării 
Generale a ONG/ document echivalent specific 
fiecărei categorii de solicitant (de ex., Hotărârea 
Adunării Parohiale, în cazul Unităților de cult) 

 

Actul/ Hotărârea organului de decizie al persoanei 
juridice proprietare/ administrator de păduri 
privind implementarea proiectului 

 

Avizul tehnic al INSCC (pentru proiectele care 
vizează investiții în infrastructura de broadband) 

Expertul verifică Hotărârile, cu referire la următoarele 
puncte (obligatorii): 

 necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al 
investiţiei; 

 lucrările vor fi prevăzute în bugetul/ ele local/ e sau 
proprii pentru perioada de realizare a investiţiei; 

 angajamentul de a asigura mentenanța investitiei, pe 
o perioadă de minimum 5 ani, de la data ultimei plăți;  

 caracteristici tehnice ale investiției/investițiilor 
propuse (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.); 

 nominalizarea şi delegarea reprezentantului legal al 
solicitantului pentru relaţia cu AFIR în derularea 
proiectului. 
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EG8 Actiunile proiectului se desfasoara in teritoriul GAL Sucevița-Putna 

 

Informații detaliate referitoare la Condiţii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului  si 
metodologia de verificare a acestora le obțineți consultând Ghidul Solicitantului pentru  MĂSURA M4 /6C (DI 
SDL 5B)– „IT & C, documentele regasindu-se pe site-ul http://www.galsucevitaputna.ro/. 

9. CHELTUIELI  ELIGIBILE  
a) achiziția de echipamente și programe IT pentru solutiile de e-guvernare, e-educație, e-incluziune, 
e-sănătate și e-cultură; 
b) achiziția de soft, brevete, mărci, drepturi de autor; 

       c) dezvoltarea de soft pentru toate domeniile aferente dezvoltării rurale (administrație, educație, 
mediu, social, economic, cultural etc.) pentru soluțiile de e-guvernare, e-educație, e-incluziune, e-
sănătate și e-cultură; 

10. PROCEDURA DE SELECȚIE APLICATĂ DE COMITETUL DE SELECȚIE AL GAL ESTE CEA PUBLICATA PE SITE-UL  
GAL 

              Asociația Grupul de Acțiune Locală Sucevița-Putna realizează selecția proiectelor aferente tuturor 
măsurilor propuse în Strategia de Dezvoltare Locală, selectată de către DGDR AM PNDR. Selecția proiectelor se 
va realiza de către Comitetul de Selecție în baza unei evaluări documentate aplicând criterii de selecție 
adecvate specificului local. Pentru asigurarea principiilor de transparență a procesului de selecție, GAL pune la 
dispoziția tuturor celor interesați Procedura de evaluare și selecție versiunea 03_2020 pe site-ul 
www.galsucevitaputna.ro . 
  
 
 
 
 

DOCUMENTE PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR 
PREZENTATE 

-- Extrasul din strategie care confirma ca 
investiția este în corelare cu orice strategie  de 
dezvoltare națională / regională/  județeană / 
locală, corespunzătoare domeniului de investiții   

- Copia hotararii de aprobare a strategiei. 

Expertul verifică daca din documentele prezentate 
rezulta că investiția este în corelare cu orice strategie 
de dezvoltare națională /regional /județeană/ locală, 
corespunzătoare domeniului de investiții precum si 
aprobarea acesteia. 

DOCUMENTE PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR 
PREZENTATE 

Sediul social si punctul/punctele de lucru 
trebuie sa fie situate in teritoriul GAL iar 
activitatea va fi desfasurata in teritoriul GAL 

Se verifică Planul de afaceri,  Documente pe care 
solicitanții de finanțare trebuie să le prezinte pentru 
terenurile și clădirile aferente obiectivelor, Certificat 
constatator, Declarație partea F a cererii de finanțare 
că își va deschide punct/puncte de lucru în teritoriul 
GAL 

http://www.galsucevitaputna.ro/
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 Verificarea conformitatii - Departamentul tehnic va realiza verificarea conformității  proiectelor. 
Conformitatea se va realiza în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de finanțare la 
GAL. 
 Verificarea eligibilității și îndeplinirii criteriilor de selecție-  Verificarea criteriilor de eligibilitate se 
efectuează de către GAL imediat după finalizarea conformității. Toate verificările se realizează pe evaluări 
documentate, în baza fişei de verficare generale a proiectului elaborată la nivelul GAL, datată şi semnată de 
experţii evaluatori. Toate verificările efectuate de evaluatori vor respecta principiul de verificare „4 ochi”, 
respectiv vor fi semnate de către doi experţi. 
 Selecția proiectelor - Selecția proiectelor se va face de către Comitetul de Selecție a proiectelor care se 
va întruni după fiecare sesiune de apel de proiecte, ori de cate ori este nevoie.  Selecția proiectelor în cadrul 
GAL va fi realizată de către Comitetul de Selecție stabilit de către organele de decizie (Adunarea Generală a 
Acționarilor și Consiliul Director), care va fi format din 7 membri ai parteneriatului(3 publici, 2 privati, 2 
societate civilă). Fiecare membru al Comitetului de selecție va avea stabilit un membru supleant. La selecția 
proiectelor se va aplica regula dublului cvorum (pentru validarea voturilor va fi necesar ca în momentul 
selecției sa fie prezenți cel putin 50% din membrii comitetului de selecție, din care peste 50% să fie constitut 
din mediul privat și societatea civilă). 
 Depunerea contestațiilor - Solicitanții nemulțumiți de rezultatul evaluării pot depune contestație în 
maxim 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării privind rezultatul selecției proiectelor.  
 Soluționarea contestațiilor- Analizarea contestațiilor se realizează de către Comisia de Soluționare a 
Contestațiilor conform procedurii de evaluare care a stat la baza evaluării şi scorării proiectului în cauză.  
Termenul de analizare a tuturor contestaţiilor depuse pentru o măsură este de maxim 10 zile lucrătoare de la 
expirarea termenului maxim de depunere a contestaţiilor.  
Raportul de selecție final. În termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării Raportului de Contestații, 
Comitetul de Selecție întocmește Raportul final de selecție a proiectelor, în baza Raportului de evaluare 
revizuit cu rezultatele din Raportul de contestații. 
Raportul de selecție va fi avizat de care un reprezentant al CDRJ, care va menționa faptul că au fost respectate 
principiile de selecție din fișa măsurii din SDL, precum și măsurile minime obligatorii de publicitate a apelului 
de selecție. așa cum sunt menționate în Ghidul de implementare aferent Sub-măsurii 19.2. 
  În cazul nerespectării acestor măsuri, precum și în cazul nerespectării principiilor de selecție, reprezentantul 
CDRJ nu va aviza apelul de selecție. AFIR va verifica dacă apelul de selecție este avizat de reprezentantul CDRJ. 
 Detalii privind procesul de SELECȚIE și procesul de VERIFICARE A CONTESTAȚIILOR se regăsesc  în 
Manualul de procedură și evaluare versiunea 6_2020 pe site-ul http://www.galsucevitaputna.ro/ . 
 Detalii privind documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul în vederea punctării 
criteriilor de selecție se regasesc  in Ghidul Solicitantului versiunea_03 pentru Masura M4/6C (DI SDL 5B)– „IT 
& C”,  documentele putand fi consultate pe site-ul http://www.galsucevitaputna.ro/ . 
 
 
11. CRITERIILE DE SELECȚIE  

 

Nr.  
crt. 

 

 

Criterii de selecție Punctaj 
 

1. Creșterea eficienței actului administrativ 20 

2. Priotizarea investițiilor ce presupun programe de dezvoltare culturală Maxim 40 

 
 

2.1 Investiția presupune un program de dezvoltare culturală 10 

2.2 Investiția presupune 2 programe de dezvoltare culturală 20 

2.3 Investiția presupune 3 programe de dezvoltare culturală 30 

2.4 Investiția presupune cel puțin 4 programe de dezvoltare culturală 40 

3.  Proiecte care deservesc un număr cât mai mare de locuitori  Maxim 40 

 3.1 Sub 2000 locuitori 10 

http://www.galsucevitaputna.ro/
http://www.galsucevitaputna.ro/
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3.2 Intre 2001 - 4000  locuitori 20 

3.3 Intre 4001 – 5000 locuitori 30 

3.4 Peste 5001 locuitori 40 

 TOTAL 100p 

  
Pentru MĂSURA M4/6C (DI SDL 5B)– „IT & C pragul minim este de 10 de puncte si reprezintă pragul sub care 
niciun proiect nu poate intra la finanţare. 
Criterii de selecție: 

1. Creșterea eficienței actului administrativ  
Se va acorda punctaj numai daca vor fi prevazute clar in Memoriul justificativ acțiunile care vor duce la  

creșterea eficienței actului adminstriativ al aplicantului. 
Documente verificate: Memoriu justificativ, Cererea de finantare, Documente justificative anexa la 

Cererea de finantare. 
Vor fi punctate proiectele prin care se propun acțiuni în vederea îmbunătățirii calității actului 

administrativ și modificarea profundă a raportului dintre administrația publică și cetățean, conform 
următoarelor sugestii (exemplificativ și nu limitativ): 
- achiziția de mijloace specifice TIC pentru servicii publice precum: acces online la informatii de interes public , 
completarea de documente online, transmiterea de cereri online, raspunsuri online la cereri, programari online, 
serviciu de evidentiere a traseului documentului,etc.; 
- asigurarea securitatii transferului de informatii in mod centralizat; 
- achiziția de echipamente IT pentru transparență în furnizarea informațiilor de interes public , 
eficiență și interacțiune sporite și moduri suplimentare de livrare a informației către cetățeni; 
- îmbunatatirea nivelului profesional al functionarilor publici, prin ridicarea standardului lor profesional. 

2.Prioritizarea investițiilor ce presupun programe de dezvoltare culturală  
Se va acorda în funcție de numărul de programe de dezvoltare culturală prevăzute prin proiect. 
Documente verificate: Memoriu justificativ, Cererea de finantare, Documente justificative anexa la Cererea 
de finantare. 
3.Proiecte care deservesc un număr cât mai mare de locuitori   

Numărul total al populaţiei localităților este conform Rezultatului final al recensământului populaţiei 
din anul 2011 ‐ Tabelul nr. 3 (Anexa 7) 
 

Criterii de departajare 
În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora, se va face după următoarele criterii: 
1. Numărul de programe de dezvoltare culturală propuse prin proiect, în ordine descrescătoare 
2. Numărul de locuitori deserviți, în ordine descrescătoare. 

  
12. DATA ȘI MODUL DE ANUNȚARE A REZULTATELOR PROCESULUI DE SELECȚIE (NOTIFICAREA 

SOLICITANȚILOR, PUBLICAREA RAPORTULUI DE SELECȚIE)  
 

Toate cererile de finanțare declarate eligibile vor intra în procedura de selecție. 

Comitetul de selecție al GAL se va asigura că proiectul ce urmează a primi finanțare răspunde obiectivelor SDL 
și se încadrează în planul financiar al GAL. 

Ședința Comitetul de selecție se desfășoară pentru analizarea Fișelor de evaluare a fiecărui proiect declarat 
eligibil. În urma analizei, Comitetul de selecție întocmește Raportul de evaluare. 

În baza Raportului de evaluare, GAL notifică aplicanții cu privire la rezultatul sesiunii de selecție a proiectelor, 
într-un termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data publicării Raportului. 
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Solicitanții nemulțumiți de rezultatul evaluării pot depune contestație în maxim 5 zile lucrătoare de la data 
primirii notificării privind rezultatul selecției proiectelor. 

Atenție: Durata de execuție sau prelungirea duratei maxime de execuţie a contractelor de finanţare, nu 
poate depăși termenul de plată de 31.12.2025, prevăzut în Regulamentul UE nr. 2220/2020. Prelungirea 
duratei maxime de execuție se poate realiza cu incadrarea în termenul de plată menționat mai sus urmând a 
încheia, în condițiile legii, acte adiționale la contractele de finanțare, ținând cont de stadiul de realizare şi 
specificitatea investiţiilor aferente fiecărui proiect, precum și de evitarea riscului de dezangajare, cu 
aplicarea penalităților specifice beneficiarilor publici sau privați, prevăzute în contractul de finanțare, la 
valoarea eligibilă nerambursabilă rămasă de plătit. 

Termenului de finalizare a proiectelor (inclusiv efectuarea ultimei plăți) este data de 31.12.2025 (cu 
respectarea instrucțiunilor de plată - anexă la Contractul de finanțare, privind depunerea ultimei cereri de 
plată aferentă proiectului). 

Beneficiarul este obligat să nu înstrăineze sau / şi să modifice substantial investiţia realizată prin proiect pe 
perioada de valabilitate a Contractului de Finanţare (inclusiv in perioada de monitorizare) 

Precizări referitoare la durata de valabilitate şi de monitorizare a contractului de finanţare: durata de 
valabilitate a contractului de finanţare cuprinde durata de execuţie a contractului, la care  se  adaugă  5  ani  
de  monitorizare de  la  data  ultimei  plăţi  efectuate  de  Autoritatea Contractantă. 

 

Alte detalii referitoare la procesul de selectie, raport final de selectie, contestatii, etc se regasec  in Ghidul 
Solicitantului MĂSURA 4/6C (DI SDL 5B)– „IT & C, documente care pot fi consultate pe site-ul 
http://www.galsucevitaputna.ro/. 

13. DATELE DE CONTACT ALE GAL UNDE SOLICITANȚII POT OBȚINE INFORMAȚII DETALIATE;  
GAL SUCEVIȚA- PUTNA vă stă la dispoziţie de luni până vineri între orele 8:00 și 12:00 pentru a vă 

acorda informaţii privind modalităţile de accesare a măsurilor din SDL, dar și pentru a primi propunerile sau 
sesizările dumneavoastră privind implementarea SDL. 

DATE DE CONTACT GAL Sucevița-Putna 
Program: luni-vineri în intervalul orar 08:00- 12:00 

Adresă sediu: comuna HORODNIC DE SUS, nr. 1057, Judetul SUCEAVA 
Telefon: 0230/416.865 

FAX: 0230/416.865 
E-mail: galsucevitaputna@gmail.com 

WEB: www.galsucevitaputna.ro  

http://www.galsucevitaputna.ro/
mailto:galsucevitaputna@gmail.com
http://www.galsucevitaputna.ro/

