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1 313 01 12 7 01 00096 2012 5 16
CENTRU DE INFORMARE 

TURISTICA DAIA ROMANA - 
PODISUL SECASELOR

COMUNA DAIA 
ROMANA ALBA

Comuna/Oras DAIA 
ROMANA Sat DAIA 

ROMANA
- - - - - - - 103.022 0 103.022 0 103.022

La punctul 1.6,1.7 si 1.8 nu este cazul  S-a bifat nu la EG 9 si EG 1o deoarece certificatul de urbanism si avizul de la Ordinul Arhitectilor este 
eliberat pentru o suprafata de teren de 1610 mp iar in informatiile suplimentare prezentate solicitantul a prezentat HCL nr.33/06.06.2012 
corelata cu extrasul de carte funciara nr.70522 pe o suprafata de 810 mp din care detine in proprietate doar 1/4 din suprafata.
Avizul OAR a fost eliberat pentru o suprafata de 1610 mp iar din informatiile prezentate suprafata terenului este mai mica si in aceste conditii 
nu se mai respecta POT -ul procentul de ocupare al terenului si CUT-ul coeficient de utilizare al terenului
S-a bifat nu la EG16 ”Beneficiarul trebuie să dovedească dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmează să realizeze investiţia” 
deoarece solicitantul detine in proprietate doar 1/4 din  suprafata de teren iar 3/4 este in proprietatea statului roman.In studiul de fezabilitate 
este prezentat un plan de situatie vizat de OCPI in care suprafata terenului este de 1631 mp dar extrasul de carte funciara este pe 810 mp 
din care Comuna Daia Romana detine 1/4 din suprafata.In studiul de fezabilitate terenul pe care se doreste a se amplasa investitia este 
prezentat ca avand suprafata de 1610mp.
Conform extrasului de carte funciara nr.70522 eliberat in data de 10.04.2012 comuna Daia Romana  nu detine in proprietate decat 1/4 din 
suprafata de 810 mp.  S-a bifat nu la EG 9 si EG 1o deoarece certificatul de urbanism si avizul de la Ordinul Arhitectilor este 
eliberat pentru o suprafata de teren de 1610 mp iar in informatiile suplimentare prezentate solicitantul a prezentat HCL nr.33/06.06.2012 
corelata cu extrasul de carte funciara nr.70522 pe o suprafata de 810 mp din care detine in proprietate doar 1/4 din suprafata.
Avizul OAR a fost eliberat pentru o suprafata de 1610 mp iar din informatiile prezentate suprafata terenului este mai mica si in aceste conditii 
nu se mai respecta POT -ul procentul de ocupare al terenului si CUT-ul coeficient de utilizare al terenului
S-a bifat nu la EG16 ”Beneficiarul trebuie să dovedească dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmează să realizeze investiţia” 
deoarece solicitantul detine in proprietate doar 1/4 din  suprafata de teren iar 3/4 este in proprietatea statului roman.In studiul de fezabilitate 
este prezentat un plan de situatie vizat de OCPI in care suprafata terenului este de 1631 mp dar extrasul de carte funciara este pe 810 mp 
din care Comuna Daia Romana detine 1/4 din suprafata.In studiul de fezabilitate terenul pe care se doreste a se amplasa investitia este 
prezentat ca avand suprafata de 1610mp.
Conform extrasului de carte funciara nr.70522 eliberat in data de 10.04.2012 comuna Daia Romana  nu detine in proprietate decat 1/4 din 
suprafata de 810 mp. 

2 313 01 12 7 01 00056 2012 5 16

                             CENTRUL 
LOCAL DE INFORMARE SI 
PROMOVARE TURISTICA - 

VALEA ARIESULUI

ASOCIATIA 
MONTANA 
MOTILOR

ALBA
Comuna/Oras 

SCARISOARA Sat 
SCARISOARA

- - - - - - - 183.999 0 183.999 0 287.021

EG1- Micro-intreprinderile, atat cele existente, cat si cele nou infiintate trebuie sa fie inregistrate si sa-si desfasoare activitatea  propusa prin proiect in spatiul rural
 Criteriul nu este indeplinit, intrucat Asociatia Montana Motilor nu este inregistrata in spatiul rural, avand sediul social in Alba Iulia. Exista inadvertente legate de localizarea investitiei: in  sectiune A5- 
Amplasarea investitiei aceasta este in sat/comuna Scarisoara, in studiul  de fezabilitate, punctul 1.1 adresa punct de lucru este Loc Scarisoara, sat  Runc,  in planul de situatie, nr.A0 apare amplasamentul in 
satul Runc.
 Certificatul de urbanism nr.2/20.03.2011 face referire la   un contract de comodat nr.354/2011 care nu exista in  cererea de finantare. Acest document trebuia actualizat, intrucat pentru terenul  aferent 
investitiei  s-a  prezentat contract de donatie nr.924/07.06.2011, intocmit dupa eliberarea  certificatului de urbanism.
EG3- Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei
 Pentru beneficarii publici si ONG solicitantul trebuie sa prezinte analiza cost beneficiu, in care se verifica: identificarea investitiei, analiza optiunilor, analiza financiara cu cei 4 indicatori 
( VAN, RIR, Fluxul de numerar,  raportul cost/beneficii),  analiza de senzitivitate,  analiza de risc etc. Aceste elemente nu au putut  fi verificate intrucat solicitantul a completat studiul de fezabilitate  pentru 
persoane juridice si nici nu  intocmit analiza cost beneficiu. 
Conform procedurii de  verificare  a criteriilor de eligibilitate, in cazul  solicitantilor de tipul comune, ADI si ONG-uri nu se verifica viabilitatea  economica, in aceste situatii se va verifica necesitatea si 
oportunitatea  economica a investitiei demonstrata in studiul de fezabilitate.
EG9- Constructia, modernizarea si extinderea cladirilor trebuie sa respecte  prevederile PUG;- este indeplinit, insa exista cateva  aspecte care nu justifica utilitatea unor spatii.
-  Pentru centrele locale de informare se verifica daca sunt   descrise in totalitate conditiile obligatorii in studiul de fezabilitate/ memoriu justificativ.
Din analiza compartimentarii spatiilor si din partea desenata, reiese faptul ca exista spatii in centrul de informare care nu sunt justificate, nerespectandu-se astfel conditiile minime obligatorii:
Sala de expunere materiale publicitare, cu o suprafata de 25, 69 mp nu este justificata intrucat exista mentionat deja un birou pentru  informare, promovare , rezervare la  etajul cladirii cu o suprafata de 14,99 
mp, acesta din urma fiind sufficient pentru  a indeplini conditia mentionata in ghid: spatiu amenajat pentru expunerea corespunzatoare a materialelor de promovare.
Oficiul de 8, 25 mp  nu este justificat,  cele doua terase de 12, 19 si 11, 23 mp nu –si dovedesc utilitatea in cadrul centrului de informare. Pe langa aceste mentiuni, compartimentarea cladirii pe  nivel 1 si 2 - 
parter si mansarda, precum si  aria utila construita  de 138, 03 mp nu sunt  justificate in cadrul unui centru de informare.
a  punctul 3.1 s-a bifat cu nu intrucat: solicitantul  nu a prezentat calculul  cu pretul pe mp construit, in acest caz spatiile care au fost considerate neeligibile nu au putut fi trecute in coloana de cheltuieli 
neeligibile. Avand in vedere ca    nu  s-au solicitat informatii suplimentare in vederea refacerii bugetului, iar valoarea eligibila a investitiei nu a putut  fi estimata,  bugetul s-a completat doar cu valorile din 
cererea de finantare.
Precizam ca solicitantul nu a completat rubrica aferenta TVA-ului desi trebuia facut acest calcul, astfel la punctul 3.8, conform documentelor anexate de catre solicitant, acesta nu este platitor de TVA, in 
aceasta situatie TVA- ul fiind o cheltuiala eligibila.  S -a bifat   nu, intrucat solicitantul nu  si-a calcutat TVA-ul.
In ceea ce priveste completarea planului financiar,  s-au trecut valorile din cererea de finantare, intrucat la nivel DSC nu s-a putut intocmi  bugetul indicativ.
  1.2 Solicitantul respecta conditiile de eligibilitate?
Acest punct nu este indeplinit intrucat: conform Statutului Asociatiei aceasta are sediul social in oras Alba Iulia, Str.Vasile Alecsandri, nr.105, Bl.50, Ap.9, iar   investitia  va fi realizata in comuna Scarisoara, sat 
Scarisoara, judetul Alba. Avand in vedere ca pentru terenul aferent investitiei solicitantul prezinta contractul de donatie nr.924/07.06.2011 care ii confera dreptul real principal asupra suprafetei de 299 mp 
teren, solicitantul este proprietar asupra terenului, fapt pentru care trebuia sa prezente Certificat  de atestare fiscal emis  de autoritatea publica locala a comunei Scarisoara. Conform  contractului de donatie, 
donatoarea consimte ca dreptul de proprietate asupra imobilului  pe care l-a donat  sa se intabuleze in Cartea Funciara in favoarea donatarei, iar incepand cu ziua de 07 iunie 2011  donatara  va suporta toate 
taxele si  impozitele aferente.
Totodata, Asociatia Montana Motilor  nu respecta prevederile din ghidul solicitantului referitoare la amplasare:  Toti  beneficiarii acestei masuri trebuie sa fie inregistrati si sa-si desfasoare activitatea propusa  
prin proiect in mediul rural, acest solicitant avand  sediul social in oras- punctul 2.2 Conditii minime obligatorii pentru  acordarea sprijinului, pagina 8.
Pentru punctul 1.6 la ONG si solicitanti  publici  nu se  verifica  Codul CAEN aferent  investitiei, dar s-a  bifat da.
Alte elemente constatate:
- Pentru punctul 12.2 solicitantul nu a prezentat document de la banca cu datele de identificare ale  bancii  si contul aferent proiectului FEADR, ci un extras de cont;
- Adeverinta emisa de catre Primaria Scarisoara este datata din 11.12.2009, desi  in continutul ei apare anul 2011;
- Adeverinta emisa de catre Primaria Garda de Sus este eliberata  in 10.12.2009, nr.2749.
- In documentatia  faza PUD  intocmita in mai 2010 se face referire la  contractul de donatie care va fi  incheiat la un an distanta, regimul de inaltime  pentru centrul de informare este subsol, parter si etaj.
  Precizari privind studiul de fezabilitate:
- Studiul de fezabilitate nu este intocmit conform HG 28/2008 privind beneficiarii publici, astfel incat acesta nu a putut fi verificat conform  metodologiei;
-  Nu exista foaie de capat  la studiul de fezabilitate;
- Exista inadvertente  intre partea scrisa si cea desenata referitoare la  suprafata aferenta spatiilor propuse; nu este detaliata  necesitatatea  teraselor ( parter si mansard), iar cele doua spatii nu-si justifica  
utilitatea;
- La punctul 3.2 Caracteristicile principale ale constructiilor se face referire la  terenul dobandit prin contract de donatie,  insa in contract nu este stipulat termenul de 12 ani pentru care se acorda  folosinta pe 
teren;
- La punctul 3.4 Principalele utilaje  de dotare ale constructiilor,  exista dotari care nu sunt eligibile in cadrul  centrelor de informare: combina frigorifica,  expresso cafea, web- cam etc.
- La punctul 3.8 nu sunt trecute toate dotarile,  iar lista prezentata la punctul 3.4 nu contine si preturile fiecarei dotari/ pe bucata;
- La punctul 5, valoarea investitiei este calculata  eronat,  intrucat solicitantul nu si-a calculat TVA-ul, acesta fiind eligibil,  cu impact asupra ajutorului public nerambursabil;
-  Devizele pe obiect si devizul general nu  respecta   formatul din HG 28/2008, nu sunt insusite de elaborator prin stampila si semnatura;

Punctaj

Valoare 
publică

Nr.
crt.

Cod proiect Data

Total   
cumulat 
(valoare 
publică)

Criterii de Eligibilitate neîndeplinite
lic

ita
ţia

Proiecte neeligibile 313 - C

Standarde Criterii de selecţie

Se
ct
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 p

rio
rit

ar

Valoare 
eligibilă

Titlu proiect Solicitant

Localizare proiect

Sesiunea nr. M 313 - 1/12 - 16.05.2012 Măsura 313
Valoarea publică totală a proiectelor depuse: 23.781.281,00 Euro
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Punctaj

Valoare 
publică

Nr.
crt.

Cod proiect Data

Total   
cumulat 
(valoare 
publică)

Criterii de Eligibilitate neîndeplinite

lic
ita
ţia

Proiecte neeligibile 313 - C

Standarde Criterii de selecţie
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ar

Valoare 
eligibilă

Titlu proiect Solicitant

Localizare proiect

3 313 01 12 1 04 00013 2012 5 15

CENTRU LOCAL DE 
INFORMARE TURISTICA IN 
COMUNA TARGU TROTUS 

SI PROXIMITATI; 
DEZVOLTARE SI 

MARKETING TURISTIC

COMUNA TARGU 
TROTUS BACAU

Comuna/Oras TARGU 
TROTUS Sat TARGU 

TROTUS
- - - - - - - 175.177 0 175.177 0 462.198

Nu este indeplinit criteriul de eligibilitate EG9(doc.1 S.F.):
Argumentele care stau la baza neeligibilitatii Cererii de Finantare:
- In Ghidul Solicitantului M 313 sunt precizate explicit Condiţiile obligatorii de înfiinţare a Centrelor Locale de Informare şi Promovare Turistică – criterii, dotări 
şi personal –  ce vor fi descrise in mod expres in cadrul studiului de fezabilitate, cu obligativitatea de a fi indeplinite toate criteriile mentionate (Ex.cerinte si 
dotari tehnice: 2 încăperi din care una pentru primirea publicului cu suprafete cuprinse  între 15 şi 25 mp, cu un grup sanitar la care se adauga mijloacele de 
telecomunicatie, echipamentele, instalatiile electrice, termice si dotarile aferente doar pentru cele doua incaperi permise) ;
Nedetalierea si neindeplinirea in totalitate a acestor conditii conduce la neeligibilitatea cheltuielilor aferente infiintarii centrelor locale de informare. 
Conform precizarilor cuprinse in Studiul de Fezabilitate, cap. 2.c – descrierea constructiva, functionala si tehnologica, solicitantul Comuna Targu Trotus isi 
propune construirea unui corp de cladire P+M cu o suprafata construita  desfasurata de 249 m.p. si o suprafata utila de 175,44 m.p. 
Din punct de vedere functional, cladirea va avea urmatoarea compartimentare: 
Parter cu o suprafata utila de 98,27 mp compus din: hol- 14,71 mp, casa scarii - 7,18 mp, spatiu centrala termica-6,52 mp, birou primire vizitatori-16,13 mp, 
spatiu expunere materiale pentru promovare-23,02 mp, windfang-5,82 mp, terasa-15 mp, terasa intrare-5,78 mp, grup sanitar-2,29 mp, debara-1,82 mp.
Mansarda cu o suprafata utila de 77,17 mp compusa din: birou publicitate -18,59 mp, birou-16,13 mp, debara-4,76 mp, 2 grupri sanitare-9,45 mp, casa scarii-
7,18 mp, hol-10,16 mp, balcon-10,9 mp. 
Conditiile obligatorii specificate in Ghidul Solicitantului M313 se regasesc indeplinite doar la parterul cladirii  propuse, in timp ce spatiile de la mansarda nu se 
justifica in raport cu criteriile obligatorii ce trebuiesc respectate pentru functionarea unui centru local de informare si promovare turistica. Astfel, toate spatiile 
cu dotarile aferente destinate mansardei sunt neeligibile.
Conform metodologiei de verificare, daca din analiza Studiului de Fezabilitate nu se confirma respectarea in totalitate a conditiilor minime obligatorii de 
infiintare a centrelor locale de informare, proiectul nu indeplineste criteriul de eligibilitate EG9;  Fisa de verificare a rezonabilităţii preţurilor nu se aplica in cazul 
achizitiilor publice
Nu este indeplinit:
Pct.1.7 – (doc. Anexa 10): Cererea de finantare nu indeplineste conditiile pentru a fi declarata elegibila intrucat solicitantul - Comuna Targu Trotus , jud. Bacau 
- nu se regaseste in Anexa nr.10 la  Ghidul Solicitantului M313 - Lista comunelor cu potential turistic; 
Conform metodologie de verificare, pentru a fi declarata eligibila o investitie de tip centru local de informare si promovare turistica, aceasta trebuie sa fie 
amplasata intr-una din comunele cuprinse in sectiunea VIII PATN (Ordonanta nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national 
Sectiunea a VIII a zone de resurse turistice) cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul in care investitia nu se regaseste intr-una din comunele 
mentionate in OUG 142/2008 cererea de finantare este neeligibila.
Nu este indeplinit criteriul de eligibilitate EG9(doc.1 S.F.):
Argumentele care stau la baza neeligibilitatii Cererii de Finantare:
- In Ghidul Solicitantului M 313 sunt precizate explicit Condiţiile obligatorii de înfiinţare a Centrelor Locale de Informare şi Promovare Turistică – criterii, dotări 
şi personal –  ce vor fi descrise in mod expres in cadrul studiului de fezabilitate, cu obligativitatea de a fi indeplinite toate criteriile mentionate (Ex.cerinte si 
dotari tehnice: 2 încăperi din care una pentru primirea publicului cu suprafete cuprinse  între 15 şi 25 mp, cu un grup sanitar la care se adauga mijloacele de 
telecomunicatie, echipamentele, instalatiile electrice, termice si dotarile aferente doar pentru cele doua incaperi permise) ;
Nedetalierea si neindeplinirea in totalitate a acestor conditii conduce la neeligibilitatea cheltuielilor aferente infiintarii centrelor locale de informare. 
 Pct.1.3 - Solicitantul nu se regaseste in bazele de date SAPARD/FEADR cu investitii similare; S-a atasat print screen cu rezultatul verificarii;
Pct.1.6 Pentru comune nu se verifica codul CAEN;

4 313 01 12 1 04 00018 2012 5 16

CENTRU LOCAL DE 
INFORMARE TURISTICA IN 

COMUNA BALCANI SI 
PROXIMITATI; 

DEZVOLTARE SI 
MARKETING TURISTIC

COMUNA 
BALCANI BACAU Comuna/Oras BALCANI Sat 

BALCANI - - - - - - - 175.177 0 175.177 0 637.375

Pct.1.3 - Solicitantul nu se regaseste in bazele de date SAPARD/FEADR cu investitii similare; S-a atasat print screen cu rezultatul verificarii;
Pct.1.6 - Pentru solicitantii publici nu se verifica codul CAEN
Nu este indeplinit criteriul de eligibilitate EG9 (doc.1 S.F.):
- In Ghidul Solicitantului M 313 sunt precizate explicit Condiţiile obligatorii de înfiinţare a Centrelor Locale de Informare şi Promovare Turistică – criterii, dotări 
şi personal –  ce vor fi descrise in mod expres in cadrul studiului de fezabilitate, cu obligativitatea de a fi indeplinite toate criteriile mentionate (Ex.cerinte si 
dotari tehnice: 2 încăperi din care una pentru primirea publicului cu suprafete cuprinse  între 15 şi 25 mp, cu un grup sanitar la care se adauga mijloacele de 
telecomunicatie, echipamentele, instalatiile electrice, termice si dotarile aferente doar pentru cele doua incaperi permise) ;
Nedetalierea si neindeplinirea in totalitate a acestor conditii conduce la neeligibilitatea cheltuielilor aferente infiintarii centrelor locale de informare. 
Conform precizarilor cuprinse in Studiul de Fezabilitate, cap. 2.c – descrierea constructiva, functionala si tehnologica, solicitantul Comuna Balcani isi propune 
construirea unui corp de cladire P+M cu o suprafata construita  desfasurata de 249 m.p. si o suprafata utila de 175,44 m.p. 
Din punct de vedere functional, cladirea va avea urmatoarea compartimentare: 
Parter cu o suprafata utila de 98,27 mp compus din: hol- 14,71 mp, casa scarii - 7,18 mp, spatiu centrala termica-6,52 mp, birou primire vizitatori-16,13 mp, 
spatiu expunere materiale pentru promovare-23,02 mp, windfang-5,82 mp, terasa-15 mp, terasa intrare-5,78 mp, grup sanitar-2,29 mp, debara-1,82 mp.
Mansarda cu o suprafata utila de 77,17 mp compusa din: birou publicitate -18,59 mp, birou-16,13 mp, debara-4,76 mp, 2 grupri sanitare-9,45 mp, casa scarii-
7,18 mp, hol-10,16 mp, balcon-10,9 mp. 
Conditiile obligatorii specificate in Ghidul Solicitantului M313 se regasesc indeplinite doar la parterul cladirii  propuse, in timp ce spatiile de la mansarda nu se 
justifica in raport cu criteriile obligatorii ce trebuiesc respectate pentru functionarea unui centru local de informare si promovare turistica. Astfel, toate spatiile 
cu dotarile aferente destinate mansardei sunt neeligibile.
Conform metodologiei de verificare, daca din analiza Studiului de Fezabilitate nu se confirma respectarea in totalitate a conditiilor minime obligatorii de 
infiintare a centrelor locale de informare, proiectul nu indeplineste criteriul de eligibilitate EG9;
Fisa de verificare a rezonabilităţii preţurilor nu se aplica in cazul achizitiilor publice

5 313 01 12 1 04 00025 2012 5 16

CENTRU LOCAL DE 
INFORMARE TURISTICA IN 

COMUNA OITUZ SI 
PROXIMITATI; 

DEZVOLTARE SI 
MARKETING TURISTIC

COMUNA OITUZ BACAU Comuna/Oras OITUZ Sat 
OITUZ - - - - - - - 175.177 0 175.177 0 812.552

Beneficiarul nu respecta criteriul general de eligibilitate  EG9-
Construcţia, modernizarea şi extinderea clădirilor trebuie să respecte prevederile PUG
Conform procedurii de verificare a criteriilor de eligibilitate la 
EG9 se verifica daca conditiile obligatorii sunt descrise in totalitate in studiul de fezabilitate si corespund cerintelor.
In Ghidul Solicitantului la Criterii obligatorii pentru centrele locale de informare si promovare  turistica,sediile centrelor locale trebuie sa fie situate in centrul 
localitatilor,pe strazi  cu circulatie intensa,in cladiri independente sau la parterul unor imobile cu acces facil pentru turisti.
Conform datelor din Fisa E4.1 Raportul asupra verificarii pe teren  si a pozelor anexate in dosarul administrativ de catre expertii OJPDRP Bacau  , este 
evidentiat faptul ca parcela pe care urmeza sa se realizeze investitia nu se regaseste in centrul localitatii. 
La dotari tehnice sunt permise doar doua incaperi, din care una pentru primirea publicului(fiecare incapere va avea intre 15 si 25 mp) si grup sanitar.
In cadrul proiectului, pe langa doatarile tehnice admise, la mansarda s-au prevazut urmatoarele  spatii:depozit materiale publicitare de 18,59 mp,oficiu de 
16,13 mp,grupuri sanitare ,debara si balcon.
Suprafata  totala utila a constructiei este de 175,44 mp  din care  suprafata aferenta mansardei este de 77,17 mp.
Tot la dotari tehnice , in Ghidul Solicitantului se face referire la :mijloace de telecomunicatie: telefon fix si fax,1 echipament hardware si software,instalatii, 
echipamente si dotari pentru asigurarea conditiilor de climatizare, siguranta la foc si antiefractie, mijloace fixe de tipul mobilier, dotari de uz gospodaresc si 
protectia muncii, materiale de informare si promovare.
Pe langa dotarile admise, in cadrul Bugetului indicativ au fost incluse si alte dotari cum ar fi:aparat foto, camera video,DVD -Player, TV LCD 
,copiator,frigider,aragaz,aparat distrus documente.
In concluzie, spatiile si  dotarile  enumerate anterior   nu se justifica in cadrul investitiei.
Beneficiarul nu respecta criteriul general de eligibilitate  EG9-
Construcţia, modernizarea şi extinderea clădirilor trebuie să respecte prevederile PUG

6 313 01 12 1 04 00019 2012 5 16

CENTRU LOCAL DE 
INFORMARE TURISTICA IN 

COMUNA LIVEZI SI 
PROXIMITATI; 

DEZVOLTARE SI 
MARKETING TURISTIC

COMUNA LIVEZI BACAU Comuna/Oras LIVEZI Sat 
LIVEZI - - - - - - - 175.177 0 175.177 0 987.729

Criteriul 1.7 din Eligibilitatea Solicitantului nu a fost indeplinit deoarece Comuna Livezi din Judetul Bacau nu se regaseste in Sectiunea a VIII a zone cu resurs
turistice din Planul de Amenajare a Teritoriului National din Ordonanta de Urgenta nr 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national 
sectiunea a VIII a zone cu resurse turistice, cu modificarile si completarile ulterioare.  Criteriul 1.7 din Eligibilitatea Solicitantului nu a fost indeplinit deoarece 
Comuna Livezi din Judetul Bacau nu se regaseste in Sectiunea a VIII a zone cu resurse turistice din Planul de Amenajare a Teritoriului National din Ordonant
de Urgenta nr 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national sectiunea a VIII a zone cu resurse turistice, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

Page 2 of 16



m
ăs

ur
ă

co
m

po
ne

nt
ă 

PE
R

E/
 d

e 
m

in
im

is

re
gi

un
e

ju
de
ţ

nr
. o

rd
in

e

A
n

Lu
na Zi Judeţ Localitate

N
r. 

cr
t. 

st
an

da
rd

Te
rm

en
 d

e 
gr

aţ
ie

CS1 CS2 CS3 CS4 Totală PERE Totală PERE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Punctaj

Valoare 
publică

Nr.
crt.

Cod proiect Data

Total   
cumulat 
(valoare 
publică)

Criterii de Eligibilitate neîndeplinite

lic
ita
ţia

Proiecte neeligibile 313 - C

Standarde Criterii de selecţie

Se
ct
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 p

rio
rit

ar

Valoare 
eligibilă

Titlu proiect Solicitant

Localizare proiect

7 313 01 12 6 05 00142 2012 5 16

DEZVOLTAREA 
ACTIVITATII DE TURISM 

DIN ZONA DIOSIG; 
ACTIUNEA 1:INFIINTARE 

CENTRU LOCAL DE 
INFORMARE SI 

PROMOVARE TURISTICA 
IN LOCALITATEA DIOSIG, 

COMUNA DIOSIG; 
ACTIUNEA 2: REALIZAREA 

MATERIALELOR DE 
PROMOVARE TURISTICA

COMUNA DIOSIG BIHOR Comuna/Oras DIOSIG Sat 
DIOSIG - - - - - - - 199.120 0 199.120 0 1.186.849

Conform documentatiei anexata la cererea de finantare proiectul este neeligibil, deoarece nu sunt indeplinite criteriile  de eligibilitate EG1, EG3 si  EG9 pentru 
urmatoarele motive:
-conform studiului de fezabilitate se doreste infiintarea unui centru local de informare si promovare turistica in localitatea Diosig. Acesta va fi realizat la parterul 
cladirii Castelului Zichy-monument istoric pe o suprafata construita de 180,41 mp din 1.789 mp.   Cladirea castelului are regim de inaltime (S+P), forma cladir
in plan este dreptunghiulara, corpurile cladirii se dezvolta in jurul unei curti interioare de forma patrata, conform plan releveu castel plansa A4. Acest imobil 
figureaza la pozitia 97 din Anexa nr.45-Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Diosig.   Astazi cladirea este inchisa si parasita. 
Avizul ISC emis in data de 16.05.2012 a fost emis cu urmatoarele conditii: expertiza tehnica va fi reconsiderata si  refacuta pentru intreaga cladire si va fi 
intocmita de expert atestat MCPN , complectarea Certificatului de urbanism cu specificarea amplasamentului centrului de informare turistica in cadrul cladirii 
Castelului Zichy-monument istoric codLMI 2010, BH-II-m-B-01142 . 
La cererea de finantare s-a depus doar expertiza tehnica intocmita in 2011 de un expert MLPAT si nu prezinta si semnatura unii expert atestat MCPN  de 
asemenea Certificatul de Urbanism nu specifica locatii centrului de informare turistica la parterul Castelului Zichy-monument istoric.Studiul istoric anexat la 
pagina 229-241 specifica scurt istoric al Castelului, situatia existenta, Castelul aflandu-se intr-o avansata stare de degradare fizica, precum si propuneri, de 
unde rezulta necesitatea restaurarii si reabilitareii intregului castel in anumite conditii.In acest scurt istoric nu se abordeaza deloc obiectivul prezentului proiect 
respectiv infiintarea unui centru de informarea turistica la parterul  Castelului Zichy-monument istoric.Acest scurt istoric a fost intocmit de un arhitect .
Nu s-a prezentat document/aviz din partea Directiei de cultura BIHOR si din partea Comisiei Zonale a Monumentelor istorice din care sa rezulte posibilitatea 
interventiei la Castelului Zichy-monument istioric si schimbarea obiectivului prin infiintarea acestui Centru de informare turistica, de asemenea Hotararea nr 23
a CLC DIOSIG pag 312  nu specifica infiintarea unui centru local de informare turistica in Castelului Zichy-monument istoric ci doar DZVOLTAREA 
ACTIVITATII DE TURISM DIN ZONA DIOSIG.
De asemenea la vizita in teren s-a constatat ca  cererea de finanţare nu îndeplineşte din punct de vedere al verificarii pe teren condiţiile pentru a fi declarată 
eligibilă datorita următoarelor motive:  , documentatia atasata cererii de finantare, infiintarea unui centru local de informare si promovare turistica la parterul 
caldirii Castelului Zichy-monument istoric pe o suprafata construita de 180,41 mp din 1.789 mp, nu respecta conditiile impuse de Fisa masurii si Ghidul 
solicitantului aferente Masurii 313.
Astfel  din documentele anexate cererii de finantare precum si in baza vizitei pe teren  se constata ca infintarea acestui Centru de informare turistica  la 
parterul Castelului Zichy-monument istoric nu are nici un document  eliberat de Ministerul Culturii si Cultelor din care sa rezulta ca poate fi infiintat acest 
Centru si schimbarea obiectivului istoric a acestui Castel- monument istoric, astfel nu sunt indeplinite criteriile de eligibilitate EG1 , EG 3 si EG 9 
  -proiectul este neeligibil
  1.6 si 1.8 nu este cazul  

8 313 01 12 7 08 00045 2012 5 14

AMENAJAREA DE 
MARCAJE TURISTICE DE 

UTILITATE PUBLICA IN 
SITUL NATURA 2000, 
ROSCI0038, JUDETUL 

BRASOV

ASOCIAȚIA 
ECOTURISTICĂ 

V54
BRASOV

Comuna/Oras BUDILA Sat 
BUDILA; Comuna/Oras 

TARLUNGENI Sat 
TARLUNGENI; 

Comuna/Oras TELIU Sat 
TELIU; Comuna/Oras VAMA 

BUZAULUI Sat VAMA 
BUZAULUI

- - - - - - - 189.447 0 189.447 0 1.376.296

la 1.6, 1.7 si 1.8 nu s-a punctat deoarece nu este cazul  la EG16 s-a bifat NU deoarece solicitantul nu a depus documente de proprietate/documente care sa 
certifice dreptul de folosinta al terenului  la EG16 s-a bifat NU deoarece solicitantul nu a depus documente de proprietate/documente care sa certifice dreptul 
de folosinta al terenului  s-a bifat "nu este cazul", deoarece beneficiarul este ONG cu finantare 100% 

9 313 01 12 2 10 00005 2012 5 14

CENTRU LOCAL DE 
INFORMARE TURISTICA IN 

COMUNA SIRIU SI 
PROXIMITATI; 

DEZVOLTARE SI 
MARKETING TURISTIC

COMUNA SIRIU BUZAU Comuna/Oras SIRIU Sat 
LUNCA JARISTEI - - - - - - - 175.177 0 175.177 0 1.551.473

1.7 Eligibilitatea solicitantului - Pentru investiţiile de tip centru local de informare si promovare turistica se verifică dacă acesta este amplasat intr-una din comunele din sectiunea VIII PATN (Ordonanta nr. 
142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national Sectiunea a VIII a zone de resurse turistice). Investiţia nu se gaseste intr-una din comunele mentionate in OUG 142/2008 iar cererea de 
finanţare este neeligibila.     EG 9 – Construcţia, modernizarea şi extinderea clădirilor trebuie să respecte prevederile PUG; 
La acest criteriu se verifica daca in Certificatul de urbanism „exista mentiunea cu privire la faptul ca respectiva constructie (noua/modernizata/extinsa) respectă prevederile PUG.” (extras din procedura). 
In certificatul de urbanism nu se specifica in mod clar ca respectiva constructie respecta prevederile PUG ci exista doar mentiunea « in temeiul reglementarilor documentatiei de urbanism nr. 1200/3095 faza 
PUG/PUZ/PUD.. » 
De asemenea, exista neconcordante intre cele mentionate in studiul de fezabilitate la pag. 73: « terenul in suprafata de 2490 mp se regaseste in inventarul domeniului public… » iar in certificatul de urbanism 
de la pag 237 se face referire  la o suprafata de 1257 mp.
In cazul centrelor locale de informare se « verifică dacă  conditiile obligatorii sunt descrise in totalitate in studiul de fezabilitate/memoriu justificativ si corespund  cerintelor ».
Nu sunt respectate criteriile obligatorii de infiintare a Centrelor locale de informare si promovare turistica si anume:  
In Ghidul solicitantului pe masura 112, varianta 06 din martie 2012,  se arata un criteriu obligatoriu” -  DOTĂRI tehnice:a) 2 încăperi, din care una pentru primirea publicului (fiecare încăpere va avea între 15 şi 
25 mp). b) mijloace de telecomunicaţie: telefon fix şi fax;c) 1 echipament hardware şi software, acces la Internet;d) instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de climatizare, siguranţă la foc 
şi antiefracţie;e) grup sanitar;f) mijloace fixe de tipul mobilier, dotări de uz gospodăresc şi protecţia muncii, de bună calitate;g) utilizarea exclusivă a spa țiului pentru activitatea centrului local de informare și 
promovare turistică și intrare separată, cu acces facil pentru turiști;h) materiale de informare și promovare utilizate în scopul dezvoltării și/ sau marketingului serviciilor turistice legate de turismul rural;i) spaţiu 
amenajat pentru expunere corespunzătoare a materialelor de promovare; j) bază de date cu structurile de primire turistică locale şi site propriu de promovare şi informare, cu posibilitatea de legare la centrele 
naţionale de promovare turistică cu accces on-line pentru colectarea şi diseminarea informaţiilor turistice. d) dezvoltarea şi/ sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural;Elaborarea de materiale 
promoţionale, precum prima editare a materialelor în scopul promovării acţiunilor turistice: broşuri de prezentare, panouri de informare, hăr ți, planuri ale localităților, ghiduri turistice, CD-uri, DVD-uri, postere, 
website-uri informare și/ sau promovare. 
Atenţie! Investiţiile eligibile pentru această componentă se rezumă la materialele promoţionale enumerate anterior. Toate materialele promoţionale vor fi inscripţionate cu textul: „Acest material promoţional se 
distribuie gratuit.”. 
Din analiza studiului de fezabilitate si  a planselor desenate a reiesit ca acest criteriu nu este indeplinit , din urmatoarele considerente: 
• In SF, la cap.2.2c) – descrierea constructiva, functionala si tehnologica- exista specificate suprafetele fiecarei incaperi care fac parte din centrul de informare: la parter un hol- 14,71 mp, casa scarii - o 
debara de 1,82 mp , centrala termica – 6,52 mp, birou primire vizitatori - 16,13 mp, spatiu expunere materiale pentru promovare - 23,02 mp, windfang - 5,82 mp, terasa- 15,00 mp, terasa intrare - 5,78 mp, 
grup sanitar - 2,29 mp, iar la mansarda,  un depozit de materiale publicitare - 18,59 mp, un oficiu de 16,13 mp, casa scarii – 7,18 mp, hol – 10,16 mp, grup sanitar barbati – 4,51 mp, grup sanitar femei – 4,94 
mp, balcon- 10,9 mp si o debara de 4,76 mp. Se observa ca nu se respecta criteriul mentionat la punctul 2 deoarece exista patru incaperi cu suprafata cuprinsa intre 15-25 mp : un oficiu, un depozit materiale 
publicitare, birou primire vizitatori si un spatiu expunere materiale publicitare  in loc de doua . Exista doua incaperi debara care nu sunt trecute la criteriile obligatorii si un grup sanitar in plus care nu este 
justificat;  
 • Sunt neconcordante intre cele specificate in SF si plansele desenate A2-A10. In plansele desenate se poate observa alta structura functionala a incaperilor si anume: parter- un hol- 14,71 mp, casa scarii – 
7,18 mp, o debara de 1,82 mp , centrala termica – 6,52 mp, birou primire vizitatori - 16,13 mp, spatiu expunere materiale pentru promovare - 23,02 mp, windfand - 5,82 mp, tersa- 15,00 mp, terasa intrare - 
5,78 mp, grup sanitar - 2,29 mp, iar la mansarda,  un birou - 18,59 mp, un birou publicitate - 16,13 mp, casa scarii – 7,18 mp, hol – 10,16 mp, grup sanitar barbati – 4,51 mp, grup sanitar femei – 4,94 mp, 
balcon- 10,9 mp si o debara de 4,76 mp si gol peste parter de 16,06 mp. Se observa ca sunt schimbari de functionalitate la incaperile de la mansarda, spatiul oficiu se transforma in birou publicitate si 
depozitul materiale publicitare in birou.  Chiar si in aceasta situatie, exista trei incaperi intre 15-25 mp in loc de doua, incaperea care nu este in concordanta cu criteriile obligatorii este biroul publicitate sau 
birou . Deasemenea cele doua incaperi debara nu sunt mentionate in aceste criterii si  grupul sanitar de la parter nu este justificat, existand doua grupuri sanitare la mansarda; 
• Dotarile centrului de informare nu corespund cu cele mentionate in Ghidul solicitantului, urmatoarele dotari fiind neeligibile: masuta TV, mobilier oficiu, videoproiector, ecran de proiectie, aparat foto digital, 
camera video, DVD player, calculator notebook – 1 buc., mouse+ mousepad, geanta notebook – 1 buc.,  frigider, masina de gatit, hota, cafetiera, aspirator, acestea nu pot incadrate nici la dotarile de uz 
gospodaresc si nici la categoria de mijloace fixe si nu au functionalitate eligibila in cadrul centrului de informare turistica; 
• La componenta d) dezvoltarea si/sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural prin elaborare de materiale promotionale, s-au prevazut cate 10.000 bucati de pliante sau brosuri  – 2.500 euro, 
elaborare si creare pliant prezentare – 800 euro, realizare CD prezentare - 3.000 buc.- 1.890 euro, realizare pagina web cu 15-20 pagini, galerie foto, formular de contact- 1300 euro, baza de date cu 
structurile de primire turistice locale si cuplare a acesteia la reteaua nationala- 800 euro, bener stradal- 1050 euro, valoare totala 8.340 euro. Fata de acest numar propus, nu s-a facut nici o justificare a 
acestora, nu s-a precizat numarul de structuri de primire turisti din zona, numarul targurilor si expozitiilor la care se va participa. Ca urmare, numarul acestora se limiteaza la 1.000 bucati pentru pliante – 250 
euro si CD-uri –uri 500 bucati – 315 euro. Banerele stradale in  numar de trei  nu sunt  precizate in criteriile obligatorii, centrul fiind semnalizat printr-o firma / panou luminoasa, astfel incat acestea devin 
neeligibile. De asemenea, cheltuiala  de 800 euro referitoare la  elaborarea si crearea unui pliant de prezentare de 800 euro nu este justificata deoarece este vorba de un singur pliant si oferta prezentata nu 
prezinta aceasta valoare, iar crearea acestui pliant se face de catre beneficiar impreuna cu furnizorul pentru acest serviciu, fiind neligibila. Baza de date cu structurile de primire turistica din zona omogena nu 
a fost prezentata in cadrul studiului de fezabilitate si nici nu a fost identificata in adeverintele primariilor din zona omogena Siriu, Braesti, Gura Teghii, si ca atare valoarea de 800 euro devine neligibila. In 
concluzie, valoarea eligibila pentru aceasta componenta ramane la 1865 euro fata de 8.340 euro, suma solicitata in bugetul componentei d) de la CF.   
Nu s-au solicitat informatii suplimentare deoarece volumul si complexitatea acestora ar fi determinat modificarea intregului proiect.
Nu s-au putut completa buget indicativ si planuri financiare.
  1.7 Eligibilitatea solicitantului - Pentru investiţiile de tip centru local de informare si promovare turistica se verifică dacă acesta este amplasat intr-una din comunele din sectiunea VIII PATN (Ordonanta nr. 
142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national Sectiunea a VIII a zone de resurse turistice). Investiţia nu se gaseste intr-una din comunele mentionate in OUG 142/2008 iar cererea de 
finanţare este neeligibila.  
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Standarde Criterii de selecţie

Se
ct

or
 p

rio
rit

ar

Valoare 
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Titlu proiect Solicitant

Localizare proiect

10 313 01 12 2 10 00010 2012 5 16

CENTRU LOCAL DE 
INFORMARE TURISTICA IN 
COMUNA CERNATESTI SI 

PROXIMITATI; 
DEZVOLTARE SI 

MARKETING TURISTIC

COMUNA 
CERNATESTI BUZAU

Comuna/Oras 
CERNATESTI Sat 

ZARNESTII DE SLANIC
- - - - - - - 175.177 0 175.177 0 1.726.650

1.7 Pentru investiţiile de tip centru local de informare si promovare turistica se verifică dacă acesta este amplasat intr-una din comunele din sectiunea VIII PATN (Ordonanta nr. 142/2008 privind aprobarea 
Planului de amenajare a teritoriului national Sectiunea a VIII a zone de resurse turistice). Comuna Cernatesti nu se regaseste pe lista comunelor mentionate in OUG 142/2008, iar cererea de finanţare este 
neeligibila.  Nu s-a intocmit plan financiar si buget, proiectul fiind neeligibil.  EG 9 – nu sunt respectate criteriile obligatorii de infiintare a Centrelor locale de informare si promovare turistica si anume:
1 In Ghidul solicitantului pe masura 112, varianta 06 din martie 2012,  se arata un alt criteriu obligatoriu
” -  DOTĂRI tehnice :a) 2 încăperi, din care una pentru primirea publicului (fiecare încăpere va avea între 15 şi 25 mp). b) mijloace de telecomunicaţie: telefon fix şi fax;c) 1 echipament hardware şi software, 
acces la Internet;d) instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de climatizare, siguranţă la foc şi antiefracţie;e) grup sanitar;f) mijloace fixe de tipul mobilier, dotări de uz gospodăresc şi 
protecţia muncii, de bună calitate;g) utilizarea exclusivă a spatiului pentru activitatea centrului local de informare si promovare turistică si intrare separată, cu acces facil pentru turisti;h) materiale de informare 
si promovare utilizate în scopul dezvoltării si/ sau marketingului serviciilor turistice legate de turismul rural; i) spaţiu amenajat pentru expunere corespunzătoare a materialelor de promovare;
j) bază de date cu structurile de primire turistică locale şi site propriu de promovare şi informare, cu posibilitatea de legare la centrele naţionale de promovare turistică cu accces on-line pentru colectarea şi 
diseminarea informaţiilor turistice. d) dezvoltarea şi/ sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural;Elaborarea de materiale promoţionale, precum prima editare a materialelor în scopul promovării 
acţiunilor turistice: broşuri de prezentare, panouri de informare, hărti, planuri ale
localitătilor, ghiduri turistice, CD-uri, DVD-uri, postere, website-uri informare si/ sau promovare. Atenţie! Investiţiile eligibile pentru această componentă se rezumă la materialele promoţionale enumerate 
anterior. Toate materialele promoţionale vor fi inscripţionate cu textul: „Acest material promoţional se distribuie gratuit.”.”
Din analiza studiului de fezabilitate si  a planselor desenate a reiesit ca acest criteriu nu este indeplinit , din urmatoarele considerente:
• In SF, la cap.2.2c) – descrierea constructiva, functionala si tehnologica- exista specificate suprafetele fiecarei incaperi care fac parte din centrul de informare: la parter un hol- 14,71 mp, casa scarii - o 
debara de 1,82 mp , centrala termica – 6,52 mp, birou primire vizitatori - 16,13 mp, spatiu expunere materiale pentru promovare - 23,02 mp, windfand - 5,82 mp, tersa- 15,00 mp, terasa intrare - 5,78 mp, grup 
sanitar - 2,29 mp, iar la mansarda,  un depozit de materiale publicitare - 18,59 mp(pe plansa numit birou), un oficiu de 16,13 mp(pe pansa numit birou publicitate), casa scarii – 7,18 mp, hol – 10,16 mp, grup 
sanitar barbati – 4,76 mp, grup sanitar femei – 4,94 mp, balcon- 10,9 mp si o debara de 4,76 mp.
Se observa ca nu se respecta criteriul mentionat la punctul 2 deoarece exista patru incaperi in loc de doua, cu suprafata cuprinsa intre 15-25 mp : un birou primire vizitatori, spatiu expunere materiale pentru 
promovare, birou, birou publicitare. Exista doua incaperi debara care nu sunt trecute la criteriile obligatorii si un grup sanitar in plus care nu este justificat.  
• Sunt neconcordante intre cele specificate in SF si plansele desenate A2-A10. In plansele desenate se poate observa alta structura functionala a incaperilor si anume:parter- un hol- 14,71 mp, casa scarii – 
7,18 mp, o debara de 1,82 mp , centrala termica – 6,52 mp, birou primire vizitatori - 16,13 mp, spatiu expunere materiale pentru promovare - 23,02 mp, windfand - 5,82 mp, tersa- 15,00 mp, terasa intrare - 
5,78 mp, grup sanitar - 2,29 mp, iar la mansarda,  un birou - 18,59 mp, un birou publicitate - 16,13 mp, casa scarii – 7,18 mp, hol – 10,16 mp, grup sanitar barbati – 4,76 mp, grup sanitar femei – 4,94 mp, 
balcon- 10,9 mp si o debara de 4,76 mp si gol peste parter de 16,06 mp.
Se observa ca sunt schimbari de functionalitate la incaperile de la mansarda, spatiul oficiu se transforma in birou publicitate si depozitul materiale publicitate in birou, iar spatiul depozit de materiale 
publicitare se transforma in birou.  
• Dotarile centrului de informare nu corespund cu cele mentionate in Ghidul solicitantului, urmatoarele dotari in valoare totala de 3.723, 36 euro, fiind neeligibile: masuta TV, mobilier oficiu, videoproiector, 
ecran de protectie, aparat foto digital, camera video, DVD player, calculator notebook – 1 buc., mouse+ mousepad- 25 euro, geanta notebook – 9 euro,  frigider, masina de gatit, hota, cafetiera, aspirator, 
acestea nu pot incadrate nici la dotarile de uz gospodaresc si nici la categoria de mijloace fixe si nu au functionalitate eligibila in cadrul centrului de informare turistica;
• La componenta d) dezvoltarea si/sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural prin elaborare de materiale promotionale, s-au prevazut cate 10.000 bucati de pliante sau brosuri  – 2.500 euro, 
elaborare si creare pliant prezentare – 800 euro, realizare CD prezentare - 3.000 buc.- 1.890 euro, realizare pagina web cu 15-20 pagini, galerie foto, formular de contact- 1300 euro, baza de date cu 
structurile de primire turistice locale si cuplare a acesteia la reteaua nationala- 800 euro, bener stradal- 1050 euro, valoare totala 8.340 euro. Fata de acest numar propus, nu s-a facut nici o justificare a 
acestora, nu s-a precizat numarul de structuri de primire turisti din zona, numarul targurilor si expozitiilor la care se va participa. Ca urmare, numarul acestora se limiteaza la 1.000 bucati pentru pliante – 250 
euro si CD-uri –uri 500 buccati – 315 euro. Banerele stradale in  numar de trei  nu sunt  precizate in criteriile obligatorii, centrul fiind semnalizat printr-o firma / panou luminoasa, astfel incat acestea devin 
neeligibile.
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INFIINTARE CENTRU 
LOCAL DE INFORMARE 
TURISTICA, COMUNA 

RUSCA MONTANA, 
JUDETUL CARAS-SEVERIN

COMUNA RUSCA 
MONTANA

CARAS-
SEVERIN

Comuna/Oras RUSCA 
MONTANA Sat RUSCA 

MONTANA
- - - - - - - 198.000 0 200.000 0 1.926.650

1.Eligibilitatea solicitantului
Pct.1.2 Solicitantul nu respecta conditiile de eligibilitate in sensul ca solicitantul are datorii fiscale, sociale, restante la bugetul general consolidat. Conform 
Certificat de atestare fiscala nr.1422/15.05.2012 sectiunea C-Informatii pentru verificarea eligibilitatii persoanelor juridice pentru accesarea fondurilor externe 
nerambursabile, pct.a):diferenta dintre obligatiile de plata restante cuprinse in sectiunea A si sumele mentionate la sectiunea B( cap. A&gt; cap. B);  este mai 
mare  decat 0 (zero), conform Manual de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii pe Masura 32, versiunea 
10 din mai 2012.  
Pct.1.7 –Investiţia de tip Centru local de informare şi promovare turistică  nu este amplasată într-una din comunele care sunt identificate în secţiunea a VIII a 
zone cu resurse turistice din Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional(Ordonanţa de Urgenţă nr. 142/ 2008 privind aprobarea Planului de amenajare a 
teritoriului naţional secţiunea a VIII a zone cu resurse turistice, cu modificările şi completările ulterioare),conform Ghidului solicitantului pentru accesarea M 
313,, Incurajarea activitatilor turistice „ versiunea 06 din martie 2012, criteriile obligatorii pentru centrele locale de informare si promovare turistica pct.e si 
Manual de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii pe Masura 32, versiunea 10 din mai 2012.   EG 9-
Certificatul de urbanism nu are mentiunea cu privire la faptul ca respectiva constructie(noua) respectă prevederile faza PUG, aprobata prin hotararea 
Consiliului Local.
  Pct.3.4-Costurile reprezentand plata arhitectilor, inginerilor si consultantilor, taxelor legale, a studiilor de fezabilitate, pentru 
pregătirea si/sau implementarea proiectului, direct legate de masura, depasesc 10% din costul total eligibil al proiectului
Pct.3.5-Costurile eligibile reprezentand investiţiile de promovare aferente componentei d nu se incadreaza in limita a 10.000 Euro(14.000 Euro)  Proiectul este 
neeligibil:1.Eligibilitatea solicitantului
Pct.1.2 Solicitantul nu respecta conditiile de eligibilitate in sensul ca solicitantul are datorii fiscale, sociale, restante la bugetul general consolidat. Conform 
Certificat de atestare fiscala nr.1422/15.05.2012 sectiunea C-Informatii pentru verificarea eligibilitatii persoanelor juridice pentru accesarea fondurilor externe 
nerambursabile, pct.a):diferenta dintre obligatiile de plata restante cuprinse in sectiunea A si sumele mentionate la sectiunea B( cap. A&gt; cap. B);  este mai 
mare  decat 0 (zero), conform Manual de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii pe Masura 32, versiunea 
10 din mai 2012.  
Pct.1.7 –Investiţia de tip Centru local de informare şi promovare turistică  nu este amplasată într-una din comunele care sunt identificate în secţiunea a VIII a 
zone cu resurse turistice din Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional(Ordonanţa de Urgenţă nr. 142/ 2008 privind aprobarea Planului de amenajare a 
teritoriului naţional secţiunea a VIII a zone cu resurse turistice, cu modificările şi completările ulterioare),conform Ghidului solicitantului pentru accesarea M 
313,, Incurajarea activitatilor turistice „ versiunea 06 din martie 2012, criteriile obligatorii pentru centrele locale de informare si promovare turistica pct.e si 
Manual de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii pe Masura 32, versiunea 10 din mai 
2012 
EG 9-Certificatul de urbanism nu are mentiunea cu privire la faptul ca respectiva constructie(noua) respectă prevederile faza PUG, aprobata prin hotararea 
Consiliului Local.
 BI-Pct.3.4-Costurile reprezentand plata arhitectilor, inginerilor si consultantilor, taxelor legale, a studiilor de fezabilitate, pentru 
pregătirea si/sau implementarea proiectului, direct legate de masura, depasesc 10% din costul total eligibil al proiectului
Pct.3.5-Costurile eligibile reprezentand investiţiile de promovare aferente componentei d nu se incadreaza in limita a 10.000 Euro(14.000 Euro) 
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INCURAJAREA 
ACTIVITATILOR TURISITICE

IN ZONA GRUPULUI DE 
ACTIUNE LOCALA „LIDER 

CLUJ’” 

ASOCIATIA 
GRUPUL DE 

ACTIUNE 
LOCALA LIDER 

CLUJ

CLUJ Comuna/Oras FLORESTI 
Sat FLORESTI - - - - - - - 63.000 0 63.000 0 1.989.650

1.5, 1.6, 1.7, 1.8 nu este cazul  Prin proiectul depus de GAL LIDER CLUJ se doreşte dezvoltarea unui sistem local de rezervare on line pentru structurile de primire turistică din 
spaţiul rural, conectate la sistemele regionale şi naţionale care să aducă un plus în ceea ce priveşte serviciile oferite turiştilor şi promovarea obiectivelor turistice din cadrul GAL, prin 
materiale publicitare.   
Teritoriul GAL este format din următoarele comune: Floreşti, Aschileu, Savadisla, Ciurila, Sînpaul, Baciu, Iara, Panticeu din judeţul Cluj şi comuna Hida din judeţul Sălaj. Pe 
teritoriul acestor comune funcţionează „peste” 25 structuri de cazare conform M.J, pag. 29, propunându-se „înscrierea în sistemul de rezervare on line a cel puţin 15 pensiuni din 
zona mai sus menţionată”.  
 În urma analizei cererii de finanţare a aparut necesitatea clarificării următoarelor probleme:
1. Pentru funcţionarea şi administrarea unui astfel de sistem este nevoie de infrastructură IT, server, calculatoare, router, conexiune la internet, personal pregătit din punct de 
vedere tehnic să gestioneze acest site. 
2. Tot odată ţinând cont de facilităţile oferite de site precum şi de precizările din ofertele ataşate Of. 1: „sistemul de rezervări acceptă un număr nelimitat de hoteluri din orice loc”, 
Of. 2: „Număr maxim de structuri de primire turistică 500” se constată o supradimensionare a investiţiei raportată la structurile de primire turistică din arealul de acţiune a GAL-ului. 
În răspunsul  prezentat, solicitantul a precizat că locaţia şi gestiunea site-ului se vor face la sediul GAL, rezultând că se vor utiliza echipamentele existente în incinta respectivă. 
Întrucât acest solicitant a încheiat cu APDRP un Contract de finanţare pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil pentru submăsura 431.2 prin care i se decontează şi 
asigurarea condiţiilor propice pentru funcţionarea GAL, respectiv  achiziţia de echipamente de birotică şi electronice, asigurarea legăturilor de comunicare (telefonie, internet, etc) se 
constată extinderea nepermisă a scopului pentru care sunt utilizate aceste echipamente. 
Tot în  Răspunsul Fişei de Solicitare a Informaţiilor Suplimentare SES, s-au detaliat structurile de cazare vizate a fi cooptate în sistemul de rezervare on line propus prin proiect, 
respectiv, 2 din comuna Ciurila, 9 din comuna Floreşti, 2 din comuna Savadisla şi 2 din comuna Baciu cu menţiunea că se pot primi pe parcurs şi alte pensiuni, în baza unui 
formular tip. S-au prezentat 8  astfel de formulare care conţin Declaraţia pe propria răspundere a reprezentanţilor de structuri de primire turistică, prin care îşi dau acordul „să 
participe la sistemul electronic local de rezervare, participarea la reţea fiind gratuită, în sensul în care nu implică niciun fel de costuri din partea semnatarilor prezentului act.” În 
contradicţie cu prevederea privind obligaţiile financiare ale persoanelor juridice ce vor înscrie în sistemul de rezervare,  analiza cost beneficiu prezintă pe perioada de derulare a 
proiectului Venituri din intermedieri şi Venituri din alte surse.
Referitor la personalul calificat s-a menţionat  că „prin realizarea acestui proiect nu se vor crea un număr de locuri de muncă pentru personalul ce se va ocupa cu întreţinerea în 
bune condiţii a proiectului.”, în contradicţie cu precizarea din paragraful de mai jos: „Impactul asupra locurilor de muncă create. Locuri de muncă permanente pe perioada de 
funcţionare a proiectului: 4” şi cu prevederea în calculul Raport cost/beneficiu a cheltuielilor cu personalul. Aceste cheltuieli precum şi celelalte prevăzute, respectiv, cele cu energia 
electrică, cu întreţineri şi reparaţii curente sunt decontate din măsura 431.2 întrucât sunt cheltuieli efectuate în cadrul sediului GAL-ului. 
Aceste necorelări conduc la concluzia prezentării unei Analize cost-beneficiu nejustificate şi a propunerii unei achiziţii nefundamentate din punct de vedere a  utilităţii şi funcţionării 
site-ului de rezervare. 
Ca urmare a celor de mai sus rezultă neîndeplinirea criteriului EG3 Beneficiarul trebuie să demonstreze viabilitatea investiţiei şi neeligibilitatea achiziţionării sistemului de rezervare.
De asemenea, referitor la investiţiile pe componenta d) trebuie avut în vedere că majoritatea elementelor promovate (structuri de primire turistică, obiective turistice şi geografice, 
obiceiurile tradiţionale şi evenimente locale) se regăsesc prin investiţiile realizate în cadrul proiectului contractat de comuna Floreşti, care promovează zona omogenă formată din 
comuna Floreşti, comuna Ciurila, comuna Savadisla şi comuna Iara. Prin urmare şi aceste investiţii sunt neeligibile, proiectul rămânând cu  o valoare eligibilă de 0 RON.
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CENTRU LOCAL DE 
INFORMARE TURISTICA IN 

COMUNA LUMINA SI 
PROXIMITATI; 

DEZVOLTARE SI 
MARKETING TURISTIC

COMUNA 
LUMINA CONSTANTA Comuna/Oras LUMINA Sat 

LUMINA - - - - - - - 175.177 0 175.177 0 2.164.827

In Ghidul solicitantului, la criterii obligatorii, se mentioneaza:
 e) Centrele locale de informare și promovare turistică vor fi amplasate doar în comunele care sunt identificate în secțiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice din Planul de 
Amenajare a Teritoriului Național ( Ordonanța de Urgență nr. 142 din 28 octombrie 2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național, Secțiunea a VIII- a, zone cu 
resurse turistice cu modificările și completările ulterioare).
 Verificand in Anexa 10 (Lista comunelor cu potential turistic), constatam ca Lumina (comuna) nu se afla pe aceasta Anexa, parte a OUG 142/2008), deci criteriul este neindeplinit. 
  EG 9- Construcţia, modernizarea şi extinderea clădirilor trebuie să respecte prevederile PUG; 
La acest criteriu se verifica daca in Certificatul de urbanism „exista mentiunea cu privire la faptul ca respectiva constructie (noua/modernizata/extinsa) respectă prevederile PUG.” 
(extras din procedura). 
De asemenea in cazul centrelor locale de informare se « verifică dacă conditiile obligatorii sunt descrise in totalitate in studiul de fezabilitate/memoriu justificativ si corespund  
cerintelor ».
Nu sunt respectate criteriile obligatorii de infiintare a Centrelor locale de informare si promovare turistica si anume:
In Ghidul solicitantului pe masura 313, varianta 06 din martie 2012 criterii obligatorii” -  DOTĂRI tehnice: a) 2 încăperi, din care una pentru primirea publicului (fiecare încăpere va 
avea între 15 şi 25 mp). Din analiza studiului de fezabilitate si a planselor desenate a reiesit ca acest criteriu nu este indeplinit. Se observa ca nu se respecta criteriul mentionat la 
punctul a), deoarece in cladirea propusa avand parter si mansarda exista patru incaperi cu suprafata cuprinsa intre 15-25 mp in loc de doua, astfel: parter- birou primire vizitatori si 
spatiu expunere materiale promotionale, iar la mansarda-birou publicitate si birou. Mai mult de atat regasim grupuri sanitare, debarale, holuri, balcon, in plus fata de criteriile 
obligatorii. Aria utila „casa parter + mansarda„ este de 175,44 mp la care se adauga 23,74 mp terase parter si balcon de 10,90 mp la mansarda, cu mult peste suprafetele 
mentionate in criteriile obligatorii, ceea ce conduce la neindeplinirea criteriului EG 9.
Alte observatii asupra Studiului de fezabilitate, care conduc la neindeplinirea criteriului EG 9:
Sunt neconcordante intre cele specificate in SF si plansa desenata A3. In plansa desenata se poate observa alta structura functionala a incaperilor fata de structura prezentata la 
pag 72 a SF – incaperile si functiunea acestora difera in planse fata de partea scrisa.
Dotarile centrului de informare nu corespund cu cele mentionate in Ghidul solicitantului, avand prinse in buget si cheltuieli care nu sunt considerate eligibile: masuta TV, mobilier 
oficiu, videoproiector, ecran de protectie, aparat foto digital, camera video, DVD player, calculator notebook, mouse+ mousepad, geanta notebook, frigider, masina de gatit, hota, 
cafetiera, aspirator, etc acestea nu pot incadrate nici la dotarile de uz gospodaresc si nici la categoria de mijloace fixe si nu au functionalitate eligibila in cadrul centrului de informare
turistica;
La componenta d) dezvoltarea si/sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural prin elaborare de materiale promotionale, s-au prevazut mai multe materiale decat este 
necesar. Fata de acest numar propus, nu s-a facut nici o justificare a acestora, nu s-a precizat numarul de structuri de primire turisti din zona, numarul targurilor si expozitiilor la 
care se va participa. Ca urmare, numarul acestora nu este justificat. Banerele stradale in  numar de trei  nu sunt  precizate in criteriile obligatorii, centrul fiind semnalizat printr-o 
firma / panou luminoasa, astfel incat acestea devin neeligibile. Deasemenea cheltuiala de 800 euro referitoare la  elaborarea si crearea unui pliant de prezentare de 800 euro nu 
este justificata deoarece este vorba de un singur pliant si oferta prezentata nu prezinta aceasta valoare, iar crearea acestui pliant se face de catre beneficiar impreuna cu furnizorul 
pentru acest serviciu, fiind neligibila. 
In cadrul Studiului de fezabilitate nu se prezinta nicio structura de primire existenta in comuna Lumina, dar se solicita prin deviz, la dotari, suma de 2.100 euro pentru realizarea 
„Paginii WEB+baza de date structuri primire turisti”. In concluzie, valorile pentru aceasta componenta, nu se pot valida ca fiind eligibile. Avand in vedere cele mentionate mai sus, 
adica nu se respecta criteriile obligatorii stipulate in Ghidul solicitantului, criteriul EG 9 se considera neindeplinit. In concluzie proiectul se declara neeligibil pentru neeligibilitatea 
solicitantului si neindeplinirea criteriului EG 9 astfel cum a fost detaliat mai sus. Eligibilitatea solicitantului In concluzie proiectul se declara neeligibil pentru neeligibilitatea 
solicitantului si neindeplinirea criteriului EG 9 astfel cum a fost detaliat mai sus. 
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INFIINTARE CENTRU DE 
INFORMARE SI 

PROMOVARE TURISTICA , 
SAT  LIMANU , COM. 
LIMANU , JUDETUL  

CONSTANTA  
PROMOVARE  ZONA 

OMOGENA  - TRASEU  
TEMATIC  - DRUMUL 

STUPARILOR - VIA APIS 
MARKETINGUL  

SERVICIILOR  TURISTICE 

ASOCIATIA  APIS 
TOMITANA 

DACICA
CONSTANTA Comuna/Oras LIMANU Sat 

LIMANU - - - - - - - 189.553 0 199.553 0 2.364.380

Beneficiarul nu a raspuns la informatiile suplimentare solicitate.  Beneficiarul nu a raspuns la informatiile suplimentare solicitate.  Beneficiarul nu a raspuns la 
informatiile suplimentare solicitate.  Beneficiarul nu a raspuns la informatiile suplimentare solicitate. Nu s-au putut completa bugetul indicativ si planurile 
financiare. 
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CENTRU LOCAL DE 
INFORMARE TURISTICA IN 

COMUNA RASOVA SI 
PROXIMITATI; 

DEZVOLTARE SI 
MARKETING TURISTIC

COMUNA 
RASOVA CONSTANTA Comuna/Oras RASOVA Sat 

COCHIRLENI - - - - - - - 175.177 0 175.177 0 2.539.557

1.7 Investiţia de tip Centru local de informare şi promovare turistică este amplasată într-una din comunele care sunt identificate în secţiunea a VIII a zone cu resurse turistice din Planul de Amenajare a 
Teritoriului Naţional (Ordonanţa de Urgenţă nr. 142/ 2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional secţiunea a VIII a zone cu resurse turistice, cu modificările şi completările ulterioare)?
Comuna RASOVA nu se regaseste  in în secţiunea a VIII a zone cu resurse turistice din Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional (Ordonanţa de Urgenţă nr. 142/ 2008 privind aprobarea Planului de 
amenajare a teritoriului naţional secţiunea a VIII a zone cu resurse turistice, cu modificările şi completările ulterioare.  EG 1 
-  nu s-a prezentat HCL 7/18.01.2011 ci numai anexa 1 la aceasta hotarare in care sa arate teren pasune Cochirleni 258,16ha nedetaliindu-se pozitia globala pentru centrul de informare
- Nu s-a prezentat din certificatul de urbanism nr.3/12.03.2012 HCL si anexa 1 la HCL 16/23.02.2012 privind detalierea suprafetei de 1000mp2 din pozitia globala de 258,16ha.
- nu s-a prezentat controlul de legalitate al Prefectului in conformitate cu prevederile art.115, alin.(7) din legea nr.115/2001  la HCL-urile din 2011 si 2012 care completeaza inventarul bunurilor ce alcatuiesc 
domeniul privat al comunei Rasova.  
EG 9 – nu sunt respectate criteriile obligatorii de infiintare a Centrelor locale de informare si promovare turistica si anume:
1. In Ghidul solicitantului pe masura 112 , varianta 06 din martie 2012 se arata „CRITERII obligatorii pentru centrele locale de informare şi promovare turistică : a) Sediile centrelor locale de informare şi 
promovare turistică trebuie să fie situate în
centrul localităţilor, pe străzi cu circulaţie intensă, în clădiri independente sau la parterul unor imobile cu acces facil pentru turişti”.
In conformitate cu planul de situatie de la pag.173 se observa ca parcela pe care se va construi centrul de informare nu respecta acest criteriu obligatoriu, nefiind situata in centrul localitatii Rasova, ci la 
intrarea in localitatea Cochirleni in sensul de mers spre Cernavoda, intr-o zona fara locuinte cu teren viran. In SF nu sunt prezentate informatii relevante despre acest criteriu, de exemplu la cap 2.3a) nu se 
mentioneaza decat Tara, regiunea judetul si comuna fara nicio explicatie asupra zonei si amplasamentului unde se va realiza investitia.
2. In Ghidul solicitantului pe masura 313, varianta 06 din martie 2012,  se arata un alt criteriu obligatoriu :
”-  DOTĂRI tehnice:a) 2 încăperi, din care una pentru primirea publicului (fiecare încăpere va avea între 15 şi 25 mp).
b) mijloace de telecomunicaţie: telefon fix şi fax;
c) 1 echipament hardware şi software, acces la Internet;
d) instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de climatizare, siguranţă la foc şi antiefracţie;
e) grup sanitar;
f) mijloace fixe de tipul mobilier, dotări de uz gospodăresc şi protecţia muncii, de bună calitate;
g) utilizarea exclusivă a spațiului pentru activitatea centrului local de informare și promovare turistică și intrare separată, cu acces facil pentru turiști;
h) materiale de informare și promovare utilizate în scopul dezvoltării și/ sau marketingului serviciilor turistice legate de turismul rural;
i) spaţiu amenajat pentru expunere corespunzătoare a materialelor de promovare;
j) bază de date cu structurile de primire turistică locale şi site propriu de promovare şi informare, cu posibilitatea de legare la centrele naţionale de promovare turistică cu accces on-line pentru colectarea şi 
diseminarea informaţiilor turistice. 
si d) dezvoltarea şi/ sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural;Elaborarea de materiale promoţionale, precum prima editare a materialelor în scopul promovării acţiunilor turistice: broşuri de 
prezentare, panouri de informare, hăr ți, planuri ale localităților, ghiduri turistice, CD-uri, DVD-uri, postere, website-uri informare și/ sau promovare. Atenţie! Investiţiile eligibile pentru această componentă se 
rezumă la materialele promoţionale enumerate anterior. Toate materialele promoţionale vor fi inscripţionate cu textul: „Acest material promoţional se distribuie gratuit.”.
Din analiza studiului de fezabilitate si  a planselor desenate a reiesit ca acest criteriu nu este indeplinit , din urmatoarele considerente:
In SF, la cap.2.2c) – descrierea constructiva, functionala si tehnologica- exista specificate suprafetele fiecarei incaperi care fac parte din centrul de informare: la parter un hol- 14,71 mp, casa scarii – 7,18mp, 
o debara de 1,82 mp , centrala termica – 6,52 mp, birou primire vizitatori - 16,13 mp, spatiu expunere materiale pentru promovare - 23,02 mp, windfand - 5,82 mp, terasa- 15,00 mp, terasa intrare - 5,78 mp, 
grup sanitar - 2,29 mp, iar la mansarda,  un depozit de materiale publicitare - 18,59 mp, un oficiu de 16,13 mp, casa scarii – 7,18 mp, hol – 10,16 mp, grup sanitar barbati – 4,76 mp, grup sanitar femei – 4,94 
mp, balcon- 10,9 mp si o debara de 4,76 mp.
Se observa ca nu se respecta criteriul mentionat la punctul 2 deoarece exista patru incaperi cu suprafata cuprinsa intre 15-25 mp : un oficiu, un depozit materiale publicitare, birou primire vizitatori  in loc de 
doua spatii . Exista doua incaperi debara care nu sunt trecute la criteriile obligatorii si un grup sanitar in plus care nu este justificat;  
Deci criteriile stricte prevazute in ghidul solicitantului nu sunt respectate.
Sunt neconcordante intre cele specificate in SF si plansele desenate A2-A10. In plansele desenate se poate observa alta structura functionala a incaperilor si anume: parter- un hol- 14,71 mp, casa scarii – 
7,18 mp, o debara de 1,82 mp, centrala termica – 6,52 mp, birou primire vizitatori - 16,13 mp, spatiu expunere materiale pentru promovare - 23,02 mp, windfand - 5,82 mp, tersa- 15,00 mp, terasa intrare - 
5,78 mp, grup sanitar - 2,29 mp, iar la mansarda,  un oficiu - 16,13 mp, depozit materiale publicitate - 16,13 mp, casa scarii – 7,18 mp, hol – 10,16 mp, grup sanitar barbati – 4,76 mp, grup sanitar femei – 
4,94 mp, balcon- 10,9 mp si o debara de 4,76 mp si gol peste parter de 16,06 mp.
Se observa ca sunt schimbari de functionalitate la incaperile de la mansarda. Chiar si in aceasta situatie, exista trei incaperi intre 15-25 mp in loc de doua conform ghidului, incaperea care nu este in 
concordanta cu criteriile obligatorii este biroul publicitate de 16,13 mp. Deasemenea cele doua incaperi debara nu sunt mentionate in aceste criterii si  grupul sanitar de la parter nu este justificat, existand 
doua grupuri sanitare la mansarda;
Dotarile centrului de informare nu corespund cu cele mentionate in Ghidul solicitantului, de ex: mobilier si dotari aferente camerei in plus dar si frigider, masina de gatit, hota, cafetiera, aspirator cat si 
aparatura audio-video, acestea nu sunt eligibile in cadrul centrului de informare turistica;
La componenta d) dezvoltarea si/sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural prin elaborare de materiale promotionale, s-au prevazut cate 10.000 bucati de pliante sau brosuri  – 2.500 euro, 
elaborare si creare pliant prezentare – 800 euro, realizare CD prezentare - 3.000 buc.- 1.890 euro, realizare pagina web cu 15-20 pagini, galerie foto, formular de contact- 1300 euro, baza de date cu 
structurile de primire turistice locale si cuplare a acesteia la reteaua nationala- 800 euro, banner stradal- 1050 euro, valoare totala 8.340 euro. Fata de acest numar propus, nu s-a facut nici o justificare a 
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16 313 01 12 2 14 00026 2012 5 16

CENTRU LOCAL DE 
INFORMARE TURISTICA IN 

COMUNA ALBESTI SI 
PROXIMITATI; 

DEZVOLTARE SI 
MARKETING TURISTIC

COMUNA 
ALBESTI CONSTANTA Comuna/Oras ALBESTI Sat 

COTU VAII - - - - - - - 175.177 0 175.177 0 2.714.734

EG 9 – nu sunt respectate criteriile obligatorii de infiintare a Centrelor locale de informare si promovare turistica si anume:
1. In Ghidul solicitantului pe masura 313 , varianta 06 din martie 2012 se arata „CRITERII obligatorii pentru centrele locale de informare şi promovare turistică : a) Sediile centrelor locale de informare şi 
promovare turistică trebuie să fie situate în
centrul localităţilor, pe străzi cu circulaţie intensă, în clădiri independente sau la parterul unor imobile cu acces facil pentru turişti”.
In conformitate cu planul de situatie de la pag.170 se observa ca parcela pe care se va construi centrul de informare nu respecta acest criteriu obligatoriu, nefiind situata in centrul localitatii Cotu Vaii, ci la 
intrarea in localitatea Cotu Vaii in sensul spre comuna Albesti, intr-o zona fara locuinte cu teren viran. In SF nu sunt prezentate informatii relevante despre acest criteriu, aratand la cap.2.3a)- zona si 
amplasamentul -  numai“. Amplasamentul investitiei a fost stabilit impreuna cu reprezentantii comunei Albesti, in corelare cu Planul de urbanism general aprobat cu respectarea cerintelor P.O.T. si C.U.T. 
Pentru realizarea acestui obiectiv, beneficiarul a pus la dispozitia proiectantului terenul situat in judetul Constanta, comuna Albesti, sat Cotu vaii Str.principala FN.Terenul in suprafata de 2.433.700 mp se 
regaseste in inventarul domeniului privat la pozitia 60”NST Cotu-Vaii”.
In adresa nr.19322 din 22.10.2012 s-a cerut efectuarea vizitei in teren pentru a clarifica unde este amplasat acest centru de informare turistica. S-a efectuat vizita in teren in data de 25.10.2012 si in fisa E3.8, 
la punctul 6, intitulat – in cazul proiectelor vizand centrele locale de informare turistica, amplasarea propusa prin proiect este in centrul localitatilor, pe strazi cu circulatie intensa, in cladiri independente sau la 
parterul unor imobile cu acces facil pentru turisti – s-a bifat NU, la rezultatul verificarii aratand ”terenul pe care se va amplasa investitia se afla in zona de extindere a localitatii Cotu Vaii, zona lotizata (56 
loturi), cu loturi neatribuite in prezent.  In zona nu exista nici o constructie. Prima casa se afla la aproximativ 300 m de locul investitiei. Au acces la utilitati astfel: apa la 220 m, energie electrica la 220 m. 
Drumul judetean Mangalia- N.Voda se afla la aproximativ 10 m”. In raportul asupra vizitei in teren E4.1 se mai arata “ la data vizitei in teren nu exista nici o constructie in zona, urmand a se organiza licitatiile in 
vederea atribuirii celor 54 loturi”. In E4.1, la concluzie, s-a bifat NU, adica cererea de finantare nu indeplineste din punct de vedere al verificarii pe teren conditiile pentru a fi declarata eligibila”.
Ca urmare, amplasarea acestui centru de informare nu respecta prevederile din Ghidul solicitantului  “ conditii de înfiinţare a Centrelor Locale de Informare şi Promovare Turistică – criterii dotări şi personal  - 
CRITERII obligatorii pentru centrele locale de informare şi promovare turistică:
a) Sediile centrelor locale de informare şi promovare turistică trebuie să fie situate în
centrul localităţilor, pe străzi cu circulaţie intensă, în clădiri independente sau la parterul unor imobile cu acces facil pentru turişti”. Tot in Ghidul solicitantului pe masura 313, varianta din martie 2012, se mai 
arata „Condiţiile de înfiinţare a Centrelor Locale de Informare şi Promovare Turistică – criterii, dotări şi personal –
vor fi descrise în mod expres în cadrul Studiului de Fezabilitate/ Memoriului Justificativ cu obligativitatea de a fi îndeplinite toate criteriile menţionate mai jos. Nedetalierea şi neîndeplinirea în totalitate a acestor 
condiţii conduce la neeligibilitatea cheltuielilor aferente înfiinţării centrelor locale de informare”. Acest criteriu nefiind indeplinit, inseamna ca cheltuila cu constructia si dotarea centrului de informare turistica 
devine neeligibila si deci intregul proiect devine neeligibil.
2. In Ghidul solicitantului pe masura 313, varianta 06 din martie 2012,  se arata un alt criteriu obligatoriu” -  DOTĂRI tehnice:a) 2 încăperi, din care una pentru primirea publicului (fiecare încăpere va avea între 
15 şi 25 mp). b) mijloace de telecomunicaţie: telefon fix şi fax;c) 1 echipament hardware şi software, acces la Internet;d) instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de climatizare, siguranţă la 
foc şi antiefracţie;e) grup sanitar;f) mijloace fixe de tipul mobilier, dotări de uz gospodăresc şi protecţia muncii, de bună calitate;g) utilizarea exclusivă a spa țiului pentru activitatea centrului local de informare și 
promovare turistică și intrare separată, cu acces facil pentru turiști;h) materiale de informare și promovare utilizate în scopul dezvoltării și/ sau marketingului
serviciilor turistice legate de turismul rural;i) spaţiu amenajat pentru expunere corespunzătoare a materialelor de promovare;
j) bază de date cu structurile de primire turistică locale şi site propriu de promovare şi informare, cu posibilitatea de legare la centrele naţionale de promovare turistică cu accces on-line pentru colectarea şi 
diseminarea informaţiilor turistice. d) dezvoltarea şi/ sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural;Elaborarea de materiale promoţionale, precum prima editare a materialelor în scopul promovării 
acţiunilor turistice: broşuri de prezentare, panouri de informare, hăr ți, planuri ale
localităților, ghiduri turistice, CD-uri, DVD-uri, postere, website-uri informare și/ sau promovare. Atenţie! Investiţiile eligibile pentru această componentă se rezumă la materialele promoţionale enumerate 
anterior. Toate materialele promoţionale vor fi inscripţionate cu textul: „Acest material promoţional se distribuie gratuit.”.
Din analiza studiului de fezabilitate si  a planselor desenate a reiesit ca acest criteriu nu este indeplinit , din urmatoarele considerente:
• In SF, la cap.2.2c) – descrierea constructiva, functionala si tehnologica- exista specificate suprafetele fiecarei incaperi care fac parte din centrul de informare: la parter un hol- 14,71 mp, casa scarii - o 
debara de 1,82 mp , centrala termica – 6,52 mp, birou primire vizitatori - 16,13 mp, spatiu expunere materiale pentru promovare - 23,02 mp, windfand - 5,82 mp, tersa- 15,00 mp, terasa intrare - 5,78 mp, grup 
sanitar - 2,29 mp, iar la mansarda,  un depozit de materiale publicitare - 18,59 mp, un oficiu de 16,13 mp, casa scarii – 7,18 mp, hol – 10,16 mp, grup sanitar barbati – 4,76 mp, grup sanitar femei – 4,94 mp, 
balcon- 10,9 mp si o debara de 4,76 mp.
Se observa ca nu se respecta criteriul mentionat la punctul 2 deoarece exista patru incaperi cu suprafata cuprinsa intre 15-25 mp : un oficiu, un depozit materiale publicitare, birou primire vizitatori  si birou in 
loc de doua . Exista doua incaperi debara care nu sunt trecute la criteriile obligatorii si un grup sanitar in plus care nu este justificat;  
• Sunt neconcordante intre cele specificate in SF si plansele desenate A2-A10. In plansele desenate se poate observa alta structura functionala a incaperilor si anume:parter- un hol- 14,71 mp, casa scarii – 
7,18 mp, o debara de 1,82 mp , centrala termica – 6,52 mp, birou primire vizitatori - 16,13 mp, spatiu expunere materiale pentru promovare - 23,02 mp, windfand - 5,82 mp, tersa- 15,00 mp, terasa intrare - 
5,78 mp, grup sanitar - 2,29 mp, iar la mansarda,  un birou - 18,59 mp, un birou publicitate - 16,13 mp, casa scarii – 7,18 mp, hol – 10,16 mp, grup sanitar barbati – 4,76 mp, grup sanitar femei – 4,94 mp, 
balcon- 10,9 mp si o debara de 4,76 mp si gol peste parter de 16,06 mp.
Se observa ca sunt schimbari de functionalitate la incaperile de la mansarda, spatiul oficiu se transforma in birou publicitate si depozitul materiale publicitate in birou.  Chiar si in aceasta situatie, exista trei 
incaperi intre 15-25 mp in loc de doua, incaperea care nu este in concordanta cu criteriile obligatorii este biroul publicitate sau birou . Deasemenea cele doua incaperi debara nu sunt mentionate in  criteriile 
obligatorii si  grupul sanitar de la parter nu este justificat, existand doua grupuri sanitare la mansarda;
• Dotarile centrului de informare nu corespund cu cele mentionate in Ghidul solicitantului, urmatoarele dotari in valoare totala de 4.393,01, 36 euro, fiind neeligibile: masuta TV, mobilier oficiu, videoproiector, 
ecran de protectie, aparat foto digital, camera video, DVD player, calculator notebook – 1 buc., mouse+ mousepad, geanta notebook – 1 buc.,  frigider, masina de gatit, hota, cafetiera, aspirator, acestea nu 
pot incadrate nici la dotarile de uz gospodaresc si nici la categoria de mijloace fixe si nu au functionalitate eligibila in cadrul centrului de informare turistica;

17 313 01 12 2 14 00024 2012 5 16

CENTRU LOCAL DE 
INFORMARE TURISTICA IN 
COMUNA MIRCEA VODA SI 

PROXIMITATI; 
DEZVOLTARE SI 

MARKETING TURISTIC

COMUNA 
MIRCEA VODA CONSTANTA Comuna/Oras MIRCEA 

VODA Sat MIRCEA VODA - - - - - - - 175.177 0 175.177 0 2.889.911

Pentru investiţiile de tip centru local de informare si promovare turistica se verifică dacă acesta este amplasat intr-una din comunele din sectiunea VIII PATN (Ordonanta nr. 142/2008 privind aprobarea 
Planului de amenajare a teritoriului national Sectiunea a VIII a zone de resurse turistice). Investiţia nu se gaseste intr-una din comunele mentionate in OUG 142/2008 iar cererea de finanţare este neeligibila. 
EG 9 – nu sunt respectate criteriile obligatorii de infiintare a Centrelor locale de informare si promovare turistica si anume:
1. In Ghidul solicitantului pe masura 112 , varianta 06 din martie 2012 se arata „CRITERII obligatorii pentru centrele locale de informare şi promovare turistică : a) Sediile centrelor locale de informare şi 
promovare turistică trebuie să fie situate în
centrul localităţilor, pe străzi cu circulaţie intensă, în clădiri independente sau la parterul unor imobile cu acces facil pentru turişti”.
In conformitate cu planul de situatie de la pag. 173 si in plansa de la  pag. 289 se observa ca parcela pe care se va construi centrul de informare nu respecta acest criteriu obligatoriu, nefiind situata in centrul 
localitatii Mircea Voda, ci intr-o zona fara locuinte, cu teren viran.
2. In Ghidul solicitantului pe masura 112, varianta 06 din martie 2012,  se arata un criteriu obligatoriu” -  DOTĂRI tehnice:a) 2 încăperi, din care una pentru primirea publicului (fiecare încăpere va avea între 15 
şi 25 mp). b) mijloace de telecomunicaţie: telefon fix şi fax;c) 1 echipament hardware şi software, acces la Internet;d) instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de climatizare, siguranţă la 
foc şi antiefracţie;e) grup sanitar;f) mijloace fixe de tipul mobilier, dotări de uz gospodăresc şi protecţia muncii, de bună calitate;g) utilizarea exclusivă a spa țiului pentru activitatea centrului local de informare și 
promovare turistică și intrare separată, cu acces facil pentru turiști;h) materiale de informare și promovare utilizate în scopul dezvoltării și/ sau marketingului
serviciilor turistice legate de turismul rural;i) spaţiu amenajat pentru expunere corespunzătoare a materialelor de promovare;
j) bază de date cu structurile de primire turistică locale şi site propriu de promovare şi informare, cu posibilitatea de legare la centrele naţionale de promovare turistică cu accces on-line pentru colectarea şi 
diseminarea informaţiilor turistice. d) dezvoltarea şi/ sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural;Elaborarea de materiale promoţionale, precum prima editare a materialelor în scopul promovării 
acţiunilor turistice: broşuri de prezentare, panouri de informare, hăr ți, planuri ale
localităților, ghiduri turistice, CD-uri, DVD-uri, postere, website-uri informare și/ sau promovare. Atenţie! Investiţiile eligibile pentru această componentă se rezumă la materialele promoţionale enumerate 
anterior. Toate materialele promoţionale vor fi inscripţionate cu textul: „Acest material promoţional se distribuie gratuit.”.
Din analiza studiului de fezabilitate si  a planselor desenate a reiesit ca acest criteriu nu este indeplinit , din urmatoarele considerente:
• In SF, la cap.2.2c) – descrierea constructiva, functionala si tehnologica- exista specificate suprafetele fiecarei incaperi care fac parte din centrul de informare: la parter un hol- 14,71 mp, casa scarii - o 
debara de 1,82 mp , centrala termica – 6,52 mp, birou primire vizitatori - 16,13 mp, spatiu expunere materiale pentru promovare - 23,02 mp, windfang - 5,82 mp, terasa- 15,00 mp, terasa intrare - 5,78 mp, 
grup sanitar - 2,29 mp, iar la mansarda,  un depozit de materiale publicitare - 18,59 mp, un oficiu de 16,13 mp, casa scarii – 7,18 mp, hol – 10,16 mp, grup sanitar barbati – 4,51 mp, grup sanitar femei – 4,94 
mp, balcon- 10,9 mp si o debara de 4,76 mp.
Se observa ca nu se respecta criteriul mentionat la punctul 2 deoarece exista patru incaperi cu suprafata cuprinsa intre 15-25 mp : un oficiu, un depozit materiale publicitare, birou primire vizitatori si un spatiu 
expunere materiale publicitare  in loc de doua . Exista doua incaperi debara care nu sunt trecute la criteriile obligatorii si un grup sanitar in plus care nu este justificat;  
• Sunt neconcordante intre cele specificate in SF si plansele desenate A2-A10. In plansele desenate se poate observa alta structura functionala a incaperilor si anume: parter- un hol- 14,71 mp, casa scarii – 
7,18 mp, o debara de 1,82 mp , centrala termica – 6,52 mp, birou primire vizitatori - 16,13 mp, spatiu expunere materiale pentru promovare - 23,02 mp, windfand - 5,82 mp, tersa- 15,00 mp, terasa intrare - 
5,78 mp, grup sanitar - 2,29 mp, iar la mansarda,  un birou - 18,59 mp, un birou publicitate - 16,13 mp, casa scarii – 7,18 mp, hol – 10,16 mp, grup sanitar barbati – 4,51 mp, grup sanitar femei – 4,94 mp, 
balcon- 10,9 mp si o debara de 4,76 mp si gol peste parter de 16,06 mp.
Se observa ca sunt schimbari de functionalitate la incaperile de la mansarda, spatiul oficiu se transforma in birou publicitate si depozitul materiale publicitare in birou.  Chiar si in aceasta situatie, exista trei 
incaperi intre 15-25 mp in loc de doua, incaperea care nu este in concordanta cu criteriile obligatorii este biroul publicitate sau birou . Deasemenea cele doua incaperi debara nu sunt mentionate in aceste 
criterii si  grupul sanitar de la parter nu este justificat, existand doua grupuri sanitare la mansarda;
• Dotarile centrului de informare nu corespund cu cele mentionate in Ghidul solicitantului, urmatoarele dotari in valoare totala de 3.723, 36 euro, fiind neeligibile: masuta TV, mobilier oficiu, videoproiector, 
ecran de proiectie, aparat foto digital, camera video, DVD player, calculator notebook – 1 buc., mouse+ mousepad, geanta notebook – 1 buc.,  frigider, masina de gatit, hota, cafetiera, aspirator, acestea nu 
pot incadrate nici la dotarile de uz gospodaresc si nici la categoria de mijloace fixe si nu au functionalitate eligibila in cadrul centrului de informare turistica;
• La componenta d) dezvoltarea si/sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural prin elaborare de materiale promotionale, s-au prevazut cate 10.000 bucati de pliante sau brosuri  – 2.500 euro, 
elaborare si creare pliant prezentare – 800 euro, realizare CD prezentare - 3.000 buc.- 1.890 euro, realizare pagina web cu 15-20 pagini, galerie foto, formular de contact- 1300 euro, baza de date cu 
structurile de primire turistice locale si cuplare a acesteia la reteaua nationala- 800 euro, bener stradal- 1050 euro, valoare totala 8.340 euro. Fata de acest numar propus, nu s-a facut nici o justificare a 
acestora, nu s-a precizat numarul de structuri de primire turisti din zona, numarul targurilor si expozitiilor la care se va participa. Ca urmare, numarul acestora se limiteaza la 1.000 bucati pentru pliante – 250 
euro si CD-uri –uri 500 bucati – 315 euro. Banerele stradale in  numar de trei  nu sunt  precizate in criteriile obligatorii, centrul fiind semnalizat printr-o firma / panou luminoasa, astfel incat acestea devin 
neeligibile.De asemenea cheltuiala  de 800 euro referitoare la  elaborarea si crearea unui pliant de prezentare de 800 euro nu este justificata deoarece este vorba de un singur pliant si oferta prezentata nu 
prezinta aceasta valoare, iar crearea acestui pliant se face de catre beneficiar impreuna cu furnizorul pentru acest serviciu, fiind neligibila. Baza de date cu structurile de primire turistica din zona omogena nu 
a fost prezentat in cadrul strudiului de fezabilitate si nici nu a fost identificata in adeverintele primariilor din zona omogena Albesti, Chirnogeni, Comana, nefiind specificata nici o structura de primire in aceasta 
zona si ca atare valoarea de 800 euro devine neligibila. In concluzie, valoarea eligibila pentru aceasta componenta ramane la 1865 euro fata de 8.340 euro, suma solicitata in bugetul componentei d) de la CF.
Nu s-au solicitat informatii suplimentare deoarece volumul si complexitatea acestora ar fi determinat modificarea intregului proiect.

18 313 01 12 7 15 00037 2012 5 16

PROIECT INTEGRAT: 
DEZVOLTAREA 

MARKETINGULUI TURISTIC 
IN COMUNA OZUN 

COMUNA OZUN COVASNA
Comuna/Oras OZUN Sat 

OZUN; Comuna/Oras OZUN 
Sat OZUN

- - - - - - - 163.155 0 163.155 0 3.053.066

Pctele 1.5,1.6 si 1.8 nu se refera la beneficiarii publici.  Pctele 1.5,1.6 si 1.8 nu se refera la beneficiarii publici.  EG1, EG16 - In urma solicitarii si prezentarii 
clarificarilor  suplimentare referitoare la  demonstrarea  apartenentei  la domeniul  public/privat  al comunei a strazilor implicate in proiect s-a demonstrat faptul 
ca trei dintre acestea nu se regasesc in Inventarul domeniului public/privat (Strada Posta, str. Rovid), iar strada Nagy este de fapt DJ 103B, solicitantul 
neprezentand avizul/acordul administratorului/detinatorului terenului .  EG1, EG16 - In urma solicitarii si prezentarii clarificarilor  suplimentare referitoare la  
demonstrarea  apartenentei  la domeniul  public/privat  al comunei a strazilor implicate in proiect s-a demonstrat faptul ca trei dintre acestea nu se regasesc in 
Inventarul domeniului public/privat (Strada Posta, str. Rovid), iar strada Nagy este de fapt DJ 103B, solicitantul neprezentand avizul/acordul 
administratorului/detinatorului terenului .  Cererea de finantare este neeligibila conform criteriilor EG1 si EG16  Cererea de finantare este neeligibila conform 
criteriilor EG1 si EG16 
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19 313 01 12 7 15 00041 2012 5 16

AMENAJARE BIROU 
INFOTURISM COMUNA 

LEMNIA, JUDETUL 
COVASNA

COMUNA 
LEMNIA COVASNA Comuna/Oras LEMNIA Sat 

LEMNIA - - - - - - - 128.018 0 129.510 0 3.182.576

Punctul 1.7 nu este  indeplinit intrucat comuna Lemnia unde se amplaseaza construirea centrului local de informare nu se regaseste in  lista comunelor din 
sectiunea VIII PATN( ordonanta nr.142/2008 privind aprobarea Planului  de amenajare a teritoriului national Sectiunea a VIII a- zone de resurse turistice, nici 
in Anexa 10  la Ghidul solicitantului. conform procedurii de evaluare a criteriilor de eligibilitate, in cazul in care  investitia nu se regaseste intr-una din comunele 
mentionate in liste, cererea de finantare este neeligila.
La punctul 1.8 se bifeaza nu este cazul, intrucat solicitantul este public  Pentru solicitantii publici nu se intocmeste matrice de verificare a  viabilitatii.
Observatii criterii de eligibilitate:
EG3- nu este indeplinit, intrucat fluxul de numerar cumulate nu este pozitiv pe toata perioada de referinta;
EG9- Nu este indeplinit, intrucat solicitantul nu prezinta toate dotarile obligatorii pentru infiintarea/amenajarea centrelor de informare- instalatii, echipamente si 
dotari pentru asigurarea conditiilor de climatizare, siguranta la foc si antiefractie-la pagina 50 se prezinta urmatorul aspect: masuri de prevenire si stingerea 
incendiilor vor fi  descrise amanuntit in scenariul de foc la faza proiect tehnic avand in vedere functiunea  birou  infoturism.
In ceea ce priveste investitia  propusa, exista neconcordante intre partea desenata, partea scrisa si  observatiile  effectuate la vizita pe teren:
-Desi se propune amenajarea unui spatiu existent, asa cum reiese din plase, solicitantul prezinta  eronat  investitia in partea scrisa a studiului de fezabilitate:
La pagina 48 se mentioneaza urmatoarele- se propune constructia unei cladiri  cu regim de inaltime P, desi aceasta cladire exista;
Nu se prezinta in cadrul studiului de fezabilitate situatia exista a compartimentarii cladirii si situatia propusa in vederea amenajarii centrului de informare;
Nu sunt detaliate lucrarile de refacere si amenajare, nu este defalcate cheltuiala aferenta  renovarii acoperisului pentru centru si restul acoperisului aferent 
bibliotecii.
  pentru solicitantii publici nu se completeaza  rezonabilitatea preturilor  In cazul bugetului indicativ exista urmatoarele inadvertente:
- TVA-ul este calculat eronat, intrucat s-a calculat si  pentru liniile bugetare 3.2 si 5.2;
- Ajutorul public nerambursabil  este calculat gresit, intrucat este mai mare decat  valoarea eligibila totala a proiectului;
- Nu exista devize separate pentru cele doua componente C si D;
- Anexa  pe componenta C nu corespunde cu  bugetul indicativ intrucat  s-a trecut montajul cumulat cu  pretul utilajului cu montaj pe o singura linie bugetara;
- Calculele din cadrul devizelor pe obiect nu corespund cu  suma dotarilor din tabelul prezentat de catre solicitant. De asemenea, exista neconcordante pe linii 
bugetare, necorelari de totaluri etc.
- Bugetul indicativ nu a fost completat, intrucat  exista inadvertente in toata sectiunea financiara.
- Sumele care reies din devizele pe obiect privind Procurare utilaje si echipamente tehnologice, dotari si active corporale prezentate in cadru SF pagina 61 nu 
coincid cu cele prezentate in partea scrisa a SF, paginile 45-47.
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CENTRU LOCAL DE 
INFORMARE TURISTICA IN 

COMUNA FUNDENI SI 
PROXIMITATI; 

DEZVOLTARE SI 
MARKETING TURISTIC

COMUNA 
FUNDENI GALATI Comuna/Oras FUNDENI Sat 

HANU CONACHI - - - - - - - 175.177 0 175.177 0 3.357.753

1.7 Comuna Fundeni se regaseste pe lista comunelor mentionate in OUG 142/2008.S-a atasat extras.  EG 9 – nu sunt respectate criteriile obligatorii de infiintare a Centrelor locale de informare si promovare 
turistica si anume: 
 1. In Ghidul solicitantului pe masura 112 , varianta 06 din martie 2012 se arata „CRITERII obligatorii pentru centrele locale de informare şi promovare turistică : a) Sediile centrelor locale de informare şi 
promovare turistică trebuie să fie situate în centrul localităţilor, pe străzi cu circulaţie intensă, în clădiri independente sau la parterul unor imobile cu acces facil pentru turişti”.
In fisele E3.8 si E4.1 Raport asupra verificarii pe teren se mentioneaza ca amplasamentul propus prin proiect pentru construirea centrului de informare nu este situat in centrul localitatii Fundeni, ci la o 
distanta de 50 m inainte de panoul indicator de inceput de localitate.Expertii OJPDRP au bifat pe E 4.1 ca cererea d finantare nu indeplineste dpdv al verificarii pe tren conditiile pentru a fi declarata eligibila.

 2. In Ghidul solicitantului pe masura 112, varianta 06 din martie 2012,  se arata un alt criteriu obligatoriu  ” -  DOTĂRI tehnice :a) 2 încăperi, din care una pentru primirea publicului (fiecare încăpere va avea 
între 15 şi 25 mp). b) mijloace de telecomunicaţie: telefon fix şi fax;c) 1 echipament hardware şi software, acces la Internet;d) instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de climatizare, 
siguranţă la foc şi antiefracţie;e) grup sanitar;f) mijloace fixe de tipul mobilier, dotări de uz gospodăresc şi protecţia muncii, de bună calitate;g) utilizarea exclusivă a spatiului pentru activitatea centrului local 
de informare si promovare turistică si intrare separată, cu acces facil pentru turisti;h) materiale de informare si promovare utilizate în scopul dezvoltării si/ sau marketingului serviciilor turistice legate de 
turismul rural; i) spaţiu amenajat pentru expunere corespunzătoare a materialelor de promovare; j) bază de date cu structurile de primire turistică locale şi site propriu de promovare şi informare, cu 
posibilitatea de legare la centrele naţionale de promovare turistică cu accces on-line pentru colectarea şi diseminarea informaţiilor turistice. d) dezvoltarea şi/ sau marketingul serviciilor turistice legate de 
turismul rural;Elaborarea de materiale promoţionale, precum prima editare a materialelor în scopul promovării acţiunilor turistice: broşuri de prezentare, panouri de informare, hărti, planuri ale localitătilor, 
ghiduri turistice, CD-uri, DVD-uri, postere, website-uri informare si/ sau promovare. Atenţie! Investiţiile eligibile pentru această componentă se rezumă la materialele promoţionale enumerate anterior. Toate 
materialele promoţionale vor fi inscripţionate cu textul: „Acest material promoţional se distribuie gratuit.”
 Din analiza studiului de fezabilitate si  a planselor desenate a reiesit ca acest criteriu nu este indeplinit , din urmatoarele considerente: 
• In SF, la cap.2.2c) – descrierea constructiva, functionala si tehnologica- exista specificate suprafetele fiecarei incaperi care fac parte din centrul de informare: la parter un hol- 14,71 mp, casa scarii - o 
debara de 1,82 mp , centrala termica – 6,52 mp, birou primire vizitatori - 16,13 mp, spatiu expunere materiale pentru promovare - 23,02 mp, windfand - 5,82 mp, tersa- 15,00 mp, terasa intrare - 5,78 mp, grup 
sanitar - 2,29 mp, iar la mansarda,  un depozit de materiale publicitare - 18,59 mp(pe plansa numit birou), un oficiu de 16,13 mp(pe pansa numit birou publicitate), casa scarii – 7,18 mp, hol – 10,16 mp, grup 
sanitar barbati – 4,76 mp, grup sanitar femei – 4,94 mp, balcon- 10,9 mp si o debara de 4,76 mp. Se observa ca nu se respecta criteriul mentionat la punctul 2 deoarece exista patru incaperi in loc de doua, 
cu suprafata cuprinsa intre 15-25 mp : un birou primire vizitatori, spatiu expunere materiale pentru promovare, birou, birou publicitare. Exista doua incaperi debara care nu sunt trecute la criteriile obligatorii si 
un grup sanitar in plus care nu este justificat. 
  • Sunt neconcordante intre cele specificate in SF si plansele desenate A2-A10. In plansele desenate se poate observa alta structura functionala a incaperilor si anume:parter- un hol- 14,71 mp, casa scarii – 
7,18 mp, o debara de 1,82 mp , centrala termica – 6,52 mp, birou primire vizitatori - 16,13 mp, spatiu expunere materiale pentru promovare - 23,02 mp, windfand - 5,82 mp, tersa- 15,00 mp, terasa intrare - 
5,78 mp, grup sanitar - 2,29 mp, iar la mansarda,  un birou - 18,59 mp, un birou publicitate - 16,13 mp, casa scarii – 7,18 mp, hol – 10,16 mp, grup sanitar barbati – 4,76 mp, grup sanitar femei – 4,94 mp, 
balcon- 10,9 mp si o debara de 4,76 mp si gol peste parter de 16,06 mp. Se observa ca sunt schimbari de functionalitate la incaperile de la mansarda, spatiul oficiu se transforma in birou publicitate si 
depozitul materiale publicitate in birou, iar spatiul depozit de materiale publicitare se transforma in birou.  
 • Dotarile centrului de informare nu corespund cu cele mentionate in Ghidul solicitantului, urmatoarele dotari in valoare totala de 3.723, 36 euro, fiind neeligibile: masuta TV, mobilier oficiu, videoproiector, 
ecran de protectie, aparat foto digital, camera video, DVD player, calculator notebook – 1 buc., mouse+ mousepad- 25 euro, geanta notebook – 9 euro,  frigider, masina de gatit, hota, cafetiera, aspirator, 
acestea nu pot incadrate nici la dotarile de uz gospodaresc si nici la categoria de mijloace fixe si nu au functionalitate eligibila in cadrul centrului de informare turistica;
 • La componenta d) dezvoltarea si/sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural prin elaborare de materiale promotionale, s-au prevazut cate 10.000 bucati de pliante sau brosuri  – 2.500 euro, 
elaborare si creare pliant prezentare – 800 euro, realizare CD prezentare - 3.000 buc.- 1.890 euro, realizare pagina web cu 15-20 pagini, galerie foto, formular de contact- 1300 euro, baza de date cu 
structurile de primire turistice locale si cuplare a acesteia la reteaua nationala- 800 euro, bener stradal- 1050 euro, valoare totala 8.340 euro. Fata de acest numar propus, nu s-a facut nici o justificare a 
acestora, nu s-a precizat numarul de structuri de primire turisti din zona, numarul targurilor si expozitiilor la care se va participa. Ca urmare, numarul acestora se limiteaza la 1.000 bucati pentru pliante – 250 
euro si CD-uri –uri 500 buccati – 315 euro. Banerele stradale in  numar de trei  nu sunt  precizate in criteriile obligatorii, centrul fiind semnalizat printr-o firma / panou luminoasa, astfel incat acestea devin 
neeligibile.
  Nu s-au intocmit plan financiar si buget, proiectul fiind neeligibil  EG 9 – nu sunt respectate criteriile obligatorii de infiintare a Centrelor locale de informare si promovare turistica si anume: 
 1. In Ghidul solicitantului pe masura 112 , varianta 06 din martie 2012 se arata „CRITERII obligatorii pentru centrele locale de informare şi promovare turistică : a) Sediile centrelor locale de informare şi 
promovare turistică trebuie să fie situate în centrul localităţilor, pe străzi cu circulaţie intensă, în clădiri independente sau la parterul unor imobile cu acces facil pentru turişti”.
In fisele E3.8 si E4.1 Raport asupra verificarii pe teren se mentioneaza ca amplasamentul propus prin proiect pentru construirea centrului de informare nu este situat in centrul localitatii Fundeni, ci la o 
distanta de 50 m inainte de panoul indicator de inceput de localitate.Expertii OJPDRP au bifat pe E 4.1 ca cererea d finantare nu indeplineste dpdv al verificarii pe tren conditiile pentru a fi declarata eligibila.

 2. In Ghidul solicitantului pe masura 112, varianta 06 din martie 2012,  se arata un alt criteriu obligatoriu  ” -  DOTĂRI tehnice :a) 2 încăperi, din care una pentru primirea publicului (fiecare încăpere va avea 
între 15 şi 25 mp). b) mijloace de telecomunicaţie: telefon fix şi fax;c) 1 echipament hardware şi software, acces la Internet;d) instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de climatizare, 
siguranţă la foc şi antiefracţie;e) grup sanitar;f) mijloace fixe de tipul mobilier, dotări de uz gospodăresc şi protecţia muncii, de bună calitate;g) utilizarea exclusivă a spatiului pentru activitatea centrului local 
de informare si promovare turistică si intrare separată, cu acces facil pentru turisti;h) materiale de informare si promovare utilizate în scopul dezvoltării si/ sau marketingului serviciilor turistice legate de 
turismul rural; i) spaţiu amenajat pentru expunere corespunzătoare a materialelor de promovare; j) bază de date cu structurile de primire turistică locale şi site propriu de promovare şi informare, cu 
posibilitatea de legare la centrele naţionale de promovare turistică cu accces on-line pentru colectarea şi diseminarea informaţiilor turistice. d) dezvoltarea şi/ sau marketingul serviciilor turistice legate de 
turismul rural;Elaborarea de materiale promoţionale, precum prima editare a materialelor în scopul promovării acţiunilor turistice: broşuri de prezentare, panouri de informare, hărti, planuri ale localitătilor, 
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CENTRU LOCAL DE 
INFORMARE TURISTICA IN 
COMUNA CUZA VODA SI 

PROXIMITATI; 
DEZVOLTARE SI 

MARKETING TURISTIC

COMUNA CUZA 
VODA GALATI Comuna/Oras CUZA VODA 

Sat CUZA VODA - - - - - - - 175.177 0 175.177 0 3.532.930

1.7 Pentru investiţiile de tip centru local de informare si promovare turistica se verifică dacă acesta este amplasat intr-una din comunele din sectiunea VIII PATN (Ordonanta nr. 142/2008 privind aprobarea 
Planului de amenajare a teritoriului national Sectiunea a VIII a zone de resurse turistice). Comuna Cuza Voda nu se regaseste pe lista comunelor mentionate in OUG 142/2008, iar cererea de finanţare este 
neeligibila.  EG 1 – Solicitantul nu a prezentat Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public, atestat prin Hotărâre a Guvernului si publicat în Monitorul Oficial al României. La vizita pe teren a fost 
solicitat Inventarul domeniului privat si s-a prezentat un inventar contabil, neconform cu documentul solicitat la cererea de finantare si prin E 3.4. Extrasul de carte funciara prezentat, 54712/26.08.2011, arata 
ca terenul propus petru construirea centrului de informare este inchiriat lui SC TATUDACO SRL.
Deoarece apartenenta terenului pe care se va realiza investiţia, la domeniul public /privat al comunei nu este dovedita si nici nu este liber de sarcini, fiind inchiriat (cf Partea III – Foaia de sarcini din extras 
carte funciara) , acest criteriu nu este indeplinit.
EG 9 – nu sunt respectate criteriile obligatorii de infiintare a Centrelor locale de informare si promovare turistica si anume:
1 In Ghidul solicitantului pe masura 112, varianta 06 din martie 2012,  se arata un alt criteriu obligatoriu
” -  DOTĂRI tehnice :a) 2 încăperi, din care una pentru primirea publicului (fiecare încăpere va avea între 15 şi 25 mp). b) mijloace de telecomunicaţie: telefon fix şi fax;c) 1 echipament hardware şi software, 
acces la Internet;d) instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de climatizare, siguranţă la foc şi antiefracţie;e) grup sanitar;f) mijloace fixe de tipul mobilier, dotări de uz gospodăresc şi 
protecţia muncii, de bună calitate;g) utilizarea exclusivă a spatiului pentru activitatea centrului local de informare si promovare turistică si intrare separată, cu acces facil pentru turisti;h) materiale de informare 
si promovare utilizate în scopul dezvoltării si/ sau marketingului serviciilor turistice legate de turismul rural; i) spaţiu amenajat pentru expunere corespunzătoare a materialelor de promovare;
j) bază de date cu structurile de primire turistică locale şi site propriu de promovare şi informare, cu posibilitatea de legare la centrele naţionale de promovare turistică cu accces on-line pentru colectarea şi 
diseminarea informaţiilor turistice. d) dezvoltarea şi/ sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural;Elaborarea de materiale promoţionale, precum prima editare a materialelor în scopul promovării 
acţiunilor turistice: broşuri de prezentare, panouri de informare, hărti, planuri ale
localitătilor, ghiduri turistice, CD-uri, DVD-uri, postere, website-uri informare si/ sau promovare. Atenţie! Investiţiile eligibile pentru această componentă se rezumă la materialele promoţionale enumerate 
anterior. Toate materialele promoţionale vor fi inscripţionate cu textul: „Acest material promoţional se distribuie gratuit.”.”
Din analiza studiului de fezabilitate si  a planselor desenate a reiesit ca acest criteriu nu este indeplinit , din urmatoarele considerente:
• In SF, la cap.2.2c) – descrierea constructiva, functionala si tehnologica- exista specificate suprafetele fiecarei incaperi care fac parte din centrul de informare: la parter un hol- 14,71 mp, casa scarii - o 
debara de 1,82 mp , centrala termica – 6,52 mp, birou primire vizitatori - 16,13 mp, spatiu expunere materiale pentru promovare - 23,02 mp, windfand - 5,82 mp, tersa- 15,00 mp, terasa intrare - 5,78 mp, grup 
sanitar - 2,29 mp, iar la mansarda,  un depozit de materiale publicitare - 18,59 mp(pe plansa numit birou), un oficiu de 16,13 mp(pe pansa numit birou publicitate), casa scarii – 7,18 mp, hol – 10,16 mp, grup 
sanitar barbati – 4,76 mp, grup sanitar femei – 4,94 mp, balcon- 10,9 mp si o debara de 4,76 mp.
Se observa ca nu se respecta criteriul mentionat la punctul 2 deoarece exista patru incaperi in loc de doua, cu suprafata cuprinsa intre 15-25 mp : un birou primire vizitatori, spatiu expunere materiale pentru 
promovare, birou, birou publicitare. Exista doua incaperi debara care nu sunt trecute la criteriile obligatorii si un grup sanitar in plus care nu este justificat.  
• Sunt neconcordante intre cele specificate in SF si plansele desenate A2-A10. In plansele desenate se poate observa alta structura functionala a incaperilor si anume:parter- un hol- 14,71 mp, casa scarii – 
7,18 mp, o debara de 1,82 mp , centrala termica – 6,52 mp, birou primire vizitatori - 16,13 mp, spatiu expunere materiale pentru promovare - 23,02 mp, windfand - 5,82 mp, tersa- 15,00 mp, terasa intrare - 
5,78 mp, grup sanitar - 2,29 mp, iar la mansarda,  un birou - 18,59 mp, un birou publicitate - 16,13 mp, casa scarii – 7,18 mp, hol – 10,16 mp, grup sanitar barbati – 4,76 mp, grup sanitar femei – 4,94 mp, 
balcon- 10,9 mp si o debara de 4,76 mp si gol peste parter de 16,06 mp.
Se observa ca sunt schimbari de functionalitate la incaperile de la mansarda, spatiul oficiu se transforma in birou publicitate si depozitul materiale publicitate in birou, iar spatiul depozit de materiale 
publicitare se transforma in birou.  
• Dotarile centrului de informare nu corespund cu cele mentionate in Ghidul solicitantului, urmatoarele dotari in valoare totala de 3.723, 36 euro, fiind neeligibile: masuta TV, mobilier oficiu, videoproiector, 
ecran de protectie, aparat foto digital, camera video, DVD player, calculator notebook – 1 buc., mouse+ mousepad- 25 euro, geanta notebook – 9 euro,  frigider, masina de gatit, hota, cafetiera, aspirator, 
acestea nu pot incadrate nici la dotarile de uz gospodaresc si nici la categoria de mijloace fixe si nu au functionalitate eligibila in cadrul centrului de informare turistica;
• La componenta d) dezvoltarea si/sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural prin elaborare de materiale promotionale, s-au prevazut cate 10.000 bucati de pliante sau brosuri  – 2.500 euro, 
elaborare si creare pliant prezentare – 800 euro, realizare CD prezentare - 3.000 buc.- 1.890 euro, realizare pagina web cu 15-20 pagini, galerie foto, formular de contact- 1300 euro, baza de date cu 
structurile de primire turistice locale si cuplare a acesteia la reteaua nationala- 800 euro, bener stradal- 1050 euro, valoare totala 8.340 euro. Fata de acest numar propus, nu s-a facut nici o justificare a 
acestora, nu s-a precizat numarul de structuri de primire turisti din zona, numarul targurilor si expozitiilor la care se va participa. Ca urmare, numarul acestora se limiteaza la 1.000 bucati pentru pliante – 250 
euro si CD-uri –uri 500 buccati – 315 euro. Banerele stradale in  numar de trei  nu sunt  precizate in criteriile obligatorii, centrul fiind semnalizat printr-o firma / panou luminoasa, astfel incat acestea devin 
neeligibile.
  Nu s-a intocmit plan financiar si buget, proiectul fiind neeligibil.
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„VALORIFICAREA PRIN 
MARKETING SI 
PROMOVARE A 

POTENTIALULUI TURISTIC 
DIN ZONA OMOGENA 

TULUCESTI – FRUMUSITA 
– SCANTEIESTI – CUCA – 

BALENI”

FILIALA 
JUDETEANA 

GALATI A 
ASOCIATIEI 

COMUNELOR 
DIN ROMANIA

GALATI
Comuna/Oras 

SCANTEIESTI Sat 
SCANTEIESTI

- - - - - - - 129.919 0 129.919 0 3.662.849

Având în vedere tipul solicitantului, nu se întocme ște matricea de viabilitate.

EG1 „Microîntreprinderile, atât cele existente cât și cele nou înființate trebuie să își desfășoare activitatea propusă prin proiect în mediul rural”
Documentul care face dovada existenței sediului social/punctului de lucru în localitatea în care s-a propus realizarea investiției nu îndeplinește cerințele specificate în Ghidul Solicitantului și în procedura de 
evaluare.
În cazul Solicitantului FILIALA JUDEȚEANĂ GALAȚI A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA  a fost atașat ca și document ce atestă dreptul de proprietate Contractul de Concesiune nr. 2064/14.10.2008 
încheiat între Primăria Comunei Scinteiești și Filiala Județeană Galați a Asociației Comunelor din România pe o perioadă de 10 ani începând cu data de 14.10.2008 și până în data de 14.10.2018. Astfel, nu se 
respectă prevederea din Ghidul Solicitantului conform căreia dreptul de proprietate/folosin ță trebuie dovedit „pe o durată de minimum 10 ani de la depunerea Cererii de Finanțare”.
De asemenea, conform procedurii „în cazul contractelor de concesiune pentru  imobilul vizat se verifică în plus dacă există acordul concendentului pentru edificarea/modernizarea construc ției și că nu este 
prevazută interdicția de a se construi (inclusiv de a se schimba destinația imobilului)”. În cazul acestui solicitant documentul menționat nu a fost atașat.
Concluzia este că nu se demonstrează că activitatea propusă prin proiect se va desfășura în mediul rural, neexistând un spațiu aferent desfășurării acesteia, conform precizărilor din Ghidul Solicitantului.

EG3 „Beneficiarul trebuie să demonstreze viabilitatea investiției”

În cazul  acestui tip de solicitant (ONG), pentru ca viabilitatea investi ției să fie demonstrată, este necesară verificarea necesității și oportunității investiției prezentată în cadrul Memoriului Justificativ. Având în 
vedere precizările menționate referitoare la neîndeplinirea condițiilor obligatorii prntru înființarea centrului de informare turistică, necesitatea și oportunitatea investiției (viabilitatea investiției) nu poate fi 
demonstrată. 

EG16 „Beneficiarul trebuie să dovedească dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmează să realizeze investi ția sau dreptul de folosință pe o perioadă de cel puțin 10 ani”
În cazul Solicitantului FILIALA JUDEȚEANĂ GALAȚI A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA  a fost atașat ca și document ce atestă dreptul de proprietate Contractul de Concesiune nr. 2064/14.10.2008 
încheiat între Primăria Comunei Scinteiești și Filiala Județeană Galați a Asociației Comunelor din România pe o perioadă de 10 ani începând cu data de 14.10.2008 și până în data de 14.10.2018. Astfel, nu se 
respectă prevederea din Ghidul Solicitantului conform căreia dreptul de proprietate/folosin ță trebuie dovedit „pe o durată de minimum 10 ani de la depunerea Cererii de Finanțare”.
De asemenea, conform procedurii „în cazul contractelor de concesiune pentru  imobilul vizat se verifică în plus dacă există acordul concedentului pentru edificarea/modernizarea construc ției și că nu este 
prevazută interdicția de a se construi (inclusiv de a se schimba destinația imobilului)”. În cazul acestui solicitant documentul menționat nu a fost atașat.
  având în vedere neeligibilitatea investiției, nu s-au întocmit Bugetul Indicativ și Planul Financiar.  NEELIGIBILITATEA investiției este determinată de neîndeplinirea:
- punctului 1.2: „Solicitantul respectă condi țiile de eligibilitate„ 
- punctului 1.4: „Solicitantul și-a respectat în totalitate angajamentele luate în Declarația pe proprie răspundere F?”
- punctului 1.5: „Ac ționarii majoritari ai solicitantului au deja proiecte aprobate sau în derulare în cadrul aceleiași măsuri?”
- Criteriului de Eligibilitate EG1 „Microîntreprinderile, atât cele existente cât și cele nou înființate trebuie să își desfășoare activitatea propusă prin proiect în mediul rural”
- Criteriul de Eligibilitate EG3 „Beneficiarul trebuie să demonstreze viabilitatea investi ției”
- Criteriului de Eligibilitate EG16 „Beneficiarul trebuie să dovedească dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmează să realizeze investi ția sau dreptul de folosință pe o perioadă de cel puțin 10 ani”

1. Punctul 1.2 - „Solicitantul respectă condi țiile de eligibilitate„

Pentru ca acest criteriu să fie îndeplinit este necesară și verificarea Documentelor 1 (Studiu de Fezabilitate/Memoriu Justificativ) și 4.2 (document ce atestă dreptul de proprietate).

a. În cazul Solicitantului FILIALA JUDEȚEANĂ GALAȚI A ASOCIAȚIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA  a fost atașat ca și document ce atestă dreptul de proprietate Contractul de Concesiune nr. 
2064/14.10.2008 încheiat între Primăria Comunei Scinteiești și Filiala Județeană Galați a Asociației Comunelor din România pe o perioadă de 10 ani începând cu data de 14.10.2008 și până în data de 
14.10.2018. Astfel, nu se respectă prevederea din Ghidul Solicitantului conform căreia dreptul de proprietate/folosin ță trebuie dovedid „pe o durată de minimum 10 ani de la depunerea Cererii de Finanțare”.
De asemenea, conform procedurii „în cazul contractelor de concesiune pentru  imobilul vizat se verifică în plus dacă există acordul concendentului pentru edificarea/modernizarea construc ției și că nu este 
prevazută interdicția de a se construi (inclusiv de a se schimba destinația imobilului)”. În cazul acestui solicitant documentul menționat nu a fost atașat.

b. Investiția prezentată în cadrul Memoriului Justificativ, respectiv fundamentarea și promovarea zonei omogene  Tulucești - Frumusita - Scânteiești - Cuca – Băleni, atât online cât și prin 
pliante/broșuri/afișe/panouri publicitare, nu respectă cerințele obligatorii pentru înființarea centrelor de informare și promovare turistică, astfel: 

Conform Ghidului Solicitantului criteriile obligatorii  pentru centrele locale de informare şi promovare turistică sunt:

„a) Sediile centrelor locale de informare şi promovare turistică trebuie să fie situate în centrul localităţilor, pe străzi cu circulaţie intensă, în clădiri independente sau la parterul unor imobile cu acces facil 
pentru turişti.
b) Semnalizarea centrelor locale de informare şi promovare turistică se face prin panou/ firmă luminoasă cu denumirea „CENTRU LOCAL DE INFORMARE TURISTICĂ”, amplasat obligatoriu la intrarea în 

23 313 01 12 5 22 00009 2012 5 16

INFIINTARE CENTRU 
LOCAL DE INFORMARE 

TURISTICA SI 
MARKETINGUL 

SERVICIILOR LEGATE DE 
TURISMUL RURAL IN 

RACHITOVA, JUDETUL 
HUNEDOARA

COMUNA 
RACHITOVA HUNEDOARA Comuna/Oras RACHITOVA 

Sat RACHITOVA - - - - - - - 166.665 0 166.665 0 3.829.514

Solicitantul nu a raspuns la scrisoarea de informatii suplimentare. 

24 313 01 12 1 24 00013 2012 5 16

CENTRU LOCAL DE 
INFORMARE TURISTICA IN 

COMUNA BELCESTI SI 
PROXIMITATI; 

DEZVOLTARE SI 
MARKETING TURISTIC

COMUNA 
BELCESTI IASI Comuna/Oras BELCESTI 

Sat BELCESTI - - - - - - - 175.177 0 175.177 0 4.004.691

Nu a fost indeplinit  criteriul  1.7
Conform metodologiei de aplicat pentru verificarea criteriilor de eligibilitate la pct. 1.7 sunt mentionate urmatoarele:”pentru investiţiile de tip centru local de informare si promovare turistica se verifică dacă 
acesta este amplasat intr-una din comunele din sectiunea VIII PATN (Ordonanta nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national Sectiunea a VIII a zone de resurse turistice). In 
cazul in care investiţia nu se gaseste intr-una din comunele mentionate in OUG 142/2008 cererea de finanţare este neeligibila.,,
Investitia se realizeaza in comuna Belcesti,jud. Iasi,comuna care  nu se regaseste in oug 142/2008. 
  Nu a fost indeplinit  criteriul  1.7
Conform metodologiei de aplicat pentru verificarea criteriilor de eligibilitate la pct. 1.7 sunt mentionate urmatoarele:”pentru investiţiile de tip centru local de informare si promovare turistica se verifică dacă 
acesta este amplasat intr-una din comunele din sectiunea VIII PATN (Ordonanta nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national Sectiunea a VIII a zone de resurse turistice). In 
cazul in care investiţia nu se gaseste intr-una din comunele mentionate in OUG 142/2008 cererea de finanţare este neeligibila.,,
Investitia se realizeaza in comuna Belcesti,jud. Iasi,comuna care  nu se regaseste in oug 142/2008. 
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Punctaj

Valoare 
publică

Nr.
crt.

Cod proiect Data

Total   
cumulat 
(valoare 
publică)

Criterii de Eligibilitate neîndeplinite

lic
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Proiecte neeligibile 313 - C
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Se
ct
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rio
rit

ar

Valoare 
eligibilă

Titlu proiect Solicitant

Localizare proiect

25 313 01 12 1 24 00010 2012 5 16

REALIZARE CENTRU 
LOCAL DE INFORMARE SI 
PROMOVARE TURISTICA, 

FIRMA LUMINOASA, 
PANOURI SI INDICATOARE, 

IMPREJMUIRE, COMUNA 
MIRONEASA, JUDETUL 

IASI

COMUNA 
MIRONEASA IASI Comuna/Oras MIRONEASA 

Sat SCHITU HADAMBULUI - - - - - - - 142.946 0 115.279 0 4.119.970

Proiectul este neeligibil deoarece:

Criteriul 1.2 din Eligibilitatea Solicitantului nu a fost indeplinit deoarece in Certificatul de Atestare Fiscala nr 1.781 din 26.03.2012 emis de ANAF Iasi, solicitantul figureaza cu debite, iar Certificatul Fiscal emis 
de autoritatea administratiei publice in raza caruia isi desfasoara activitatea solicitantul lipseste fizic din proiect.

Criteriul 1.4 din Eligibilitatea Solicitantului nu a fost indeplinit deoarece solicitantul nu si-a insusit in totalitate angajamentele luate in F. Declaratia pe proprie raspundere a solicitantului, este vorba despre 
punctul 6 care nu a fost bifat de catre solicitant in Declaratia F depusa la proiect.  Proiectul este neeligibil deoarece:

Criteriul EG 9 din Criterii Generale de Eligibilitate nu a fost indeplinit deoarece solicitantul a atasat in proiect la pagina 315 un Certificat de Urbanism nr 24 din 19.07.2010 emis pentru un alt proiect deoarece 
titlul proiectului pentru care s-a eliberat este diferit fata de cel din cererea de Finantare, iar data la care a fost emis, 19.07.2010, este anterioara documentelor de proprietate atasate in proiect, respectiv 
extrasul de carte funciara a fost inregistrat in data de  23.07.2012 si solutionat efectiv in data de 26.07.2010, la o saptamana mai tarziu decat data de emitere a Certificatului de Urbanism nr 24 din 19.07.2010.

Criteriul EG 10 din Criterii Generale de Eligibilitate nu a fost indeplinit deoarece solicitantul a depus in proiect la paginile 322 si 323 Avizul OAR emis pentru un alt proiect, avand in vedere titlul proiectului la 
care face referire documentul, iar data emiterii acestuia este cu peste un an mai mare decat data depunerii proiectului in sistem. 
  
Criteriul EG 14 din Criterii Generale de Eligibilitate nu a fost indeplinit deoarece solicitantul nu a depus in proiect un document emis de DSP si DSV pentru intreg proiectul, componenta c+d, iar in conditiile in 
care componenta c este majoritara in proiect nu exista un document emis pentru aceasta componenta. 
Precizam ca la paginile 333 si 335 din proiect sunt atasate doua documente emise pentru un alt proiect, avand in vedere titlul proiectului la care face referire documentul.

Criteriul EG 15 din Criterii Generale de Eligibilitate nu a fost indeplinit deoarece solicitantul nu a depus in proiect un document emis de APM pentru intreg proiectul, componenta c+d, iar in conditiile in care 
componenta c este majoritara in proiect nu exista un document emis pentru aceasta componenta. 
Precizam ca la paginile 330 si 331 din proiect sunt atasate doua documente emise pentru un alt proiect, avand in vedere titlul proiectului la care face referire documentul.si data emiterii acestuia care este cu 
peste un an mai mare decat data depunerii proiectului in sistem.  Proiectul este neeligibil deoarece:

Criteriul 1.2 din Eligibilitatea Solicitantului nu a fost indeplinit deoarece in Certificatul de Atestare Fiscala nr 1.781 din 26.03.2012 emis de ANAF Iasi, solicitantul figureaza cu debite, iar Certificatul Fiscal emis 
de autoritatea administratiei publice in raza caruia isi desfasoara activitatea solicitantul lipseste fizic din proiect.

Criteriul 1.4 din Eligibilitatea Solicitantului nu a fost indeplinit deoarece solicitantul nu si-a insusit in totalitate angajamentele luate in F. Declaratia pe proprie raspundere a solicitantului, este vorba despre 
punctul 6 care nu a fost bifat de catre solicitant in Declaratia F depusa la proiect.

Criteriul EG 9 din Criterii Generale de Eligibilitate nu a fost indeplinit deoarece solicitantul a atasat in proiect la pagina 315 un Certificat de Urbanism nr 24 din 19.07.2010 emis pentru un alt proiect deoarece 
titlul proiectului pentru care s-a eliberat este diferit fata de cel din cererea de Finantare, iar data la care a fost emis, 19.07.2010, este anterioara documentelor de proprietate atasate in proiect, respectiv 
extrasul de carte funciara a fost inregistrat in data de  23.07.2012 si solutionat efectiv in data de 26.07.2010, la o saptamana mai tarziu decat data de emitere a Certificatului de Urbanism nr 24 din 19.07.2010.

Criteriul EG 10 din Criterii Generale de Eligibilitate nu a fost indeplinit deoarece solicitantul a depus in proiect la paginile 322 si 323 Avizul OAR emis pentru un alt proiect, avand in vedere titlul proiectului la 
care face referire documentul, iar data emiterii acestuia este cu peste un an mai mare decat data depunerii proiectului in sistem. 
  
Criteriul EG 14 din Criterii Generale de Eligibilitate nu a fost indeplinit deoarece solicitantul nu a depus in proiect un document emis de DSP si DSV pentru intreg proiectul, componenta c+d, iar in conditiile in 
care componenta c este majoritara in proiect nu exista un document emis pentru aceasta componenta. 
Precizam ca la paginile 333 si 335 din proiect sunt atasate doua documente emise pentru un alt proiect, avand in vedere titlul proiectului la care face referire documentul.

Criteriul EG 15 din Criterii Generale de Eligibilitate nu a fost indeplinit deoarece solicitantul nu a depus in proiect un document emis de APM pentru intreg proiectul, componenta c+d, iar in conditiile in care 
componenta c este majoritara in proiect nu exista un document emis pentru aceasta componenta. 
Precizam ca la paginile 330 si 331 din proiect sunt atasate doua documente emise pentru un alt proiect, avand in vedere titlul proiectului la care face referire documentul.si data emiterii acestuia care este cu 
peste un an mai mare decat data depunerii proiectului in sistem.

SEC din cadrul CRPDRP 1 IASI considera proiectul ca fiind neeligibil pentru neandepliniea Criterilor 1.2 si 1.4 din Eligibilitatea Solicitantului si a Criteriilor Generale de Eligibilitate EG9, EG10, EG14 si EG15. 

26 313 01 12 1 24 00015 2012 5 16

REABILITARE SEDIU VECHI 
AL PRIMĂRIEI CIUREA ȘI 

SCHIMBAREA DESTINAȚIEI 
ÎN VEDEREA ÎNFIINȚĂRII 
UNUI CENTRU LOCAL DE 

INFORMARE ȘI 
PROMOVARE TURISTICĂ 

ÎN SATUL CIUREA, 
COMUNA CIUREA, 

JUDEȚUL IAȘI

COMUNA 
CIUREA IASI

Comuna/Oras CIUREA Sat 
CIUREA; Comuna/Oras 
CIUREA Sat CIUREA; 

Comuna/Oras CIUREA Sat 
CIUREA; Comuna/Oras 
CIUREA Sat CIUREA

- - - - - - - 147.466 0 147.466 0 4.267.436

Proiectul este neeligibil deoarece:

Criteriul EG 1 din Criterii Generale de Eligibilitate nu a fost indeplinit deoarece intreg Studiul de Fezabilitate din proiect, impreuna cu Planurile aferente proiectului, este realizat pentru Faza DALI. 
Precizam ca din proiect lipseste Raport privind Stadiul Fizic al Lucrarii aferent interventiei cu lucrari de constructii asupra unei cladiri deja existente 

Criteriul EG 3 din Criterii Generale de Eligibilitate nu a fost indeplinit deoarece in cadrul proiectului nu exista fizic indicatorii specifici analizei financiare si anume:
- Valoarea actualizata nete VAN
- Rata interna de rentabilitate RIR
- Fluxul de numerar cumulat 
- Raportul cost/beneficii

Tot in cadrul acestui criteriu de eligibilitate facem precizarea ca suprafata de 222mp de constructie ce urmeaza a fi ridicata prin acest proiect este mult supradimensionata, aceasta suprafata construita fiind 
cam de 3 ori mai mare decat suprafata unei constructii cu dimensiunile precizate in cadrul conditiilor de infiintare obligatorii precizate in Ghidul Solicitantului la Capitolul Dotari Tehnice.
Consideram ca si acest exces de suprafata construita duce implicit la neindeplinirea indicatorilor specifici analizei financiare, aspect ce duce tot la neeligibilitatea acestui criteriu de eleigibilitate. 

Criteriul EG 9 din Criterii Generale de Eligibilitate nu a fost indeplinit deoarece Certificatul de Urbanism nr 63 din 22.03.2012 atasat la proiect la pagina 81 este emis pentru Faza DALI si nu pentru Faza SF. 
Amintim aici ca intreg Studiul de Fezabilitate din proiect, impreuna cu Planurile aferente proiectului, este realizat pentru Faza DALI. 
Precizam ca din proiect lipseste Raport privind Stadiul Fizic al Lucrarii aferent interventiei cu lucrari de constructii asupra unei cladiri deja existente.

Criteriul EG 16 din Criterii Generale de Eligibilitate nu a fost indeplinit deoarece in proiect nu s-a atasat Hotararea de Guvern publicata in Monitorul Oficial cu inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul 
public al comunei.

SEC din cadrul CRPDRP 1 IASI considera proiectul ca fiind neeligibil pentru neandepliniea Criterilor Generale de Eligibilitate EG1, EG3, EG9 si EG16.  Proiectul este neeligibil deoarece:

Criteriul EG 1 din Criterii Generale de Eligibilitate nu a fost indeplinit deoarece intreg Studiul de Fezabilitate din proiect, impreuna cu Planurile aferente proiectului, este realizat pentru Faza DALI. 
Precizam ca din proiect lipseste Raport privind Stadiul Fizic al Lucrarii aferent interventiei cu lucrari de constructii asupra unei cladiri deja existente 

Criteriul EG 3 din Criterii Generale de Eligibilitate nu a fost indeplinit deoarece in cadrul proiectului nu exista fizic indicatorii specifici analizei financiare si anume:
- Valoarea actualizata nete VAN
- Rata interna de rentabilitate RIR
- Fluxul de numerar cumulat 
- Raportul cost/beneficii

Tot in cadrul acestui criteriu de eligibilitate facem precizarea ca suprafata de 222mp de constructie ce urmeaza a fi ridicata prin acest proiect este mult supradimensionata, aceasta suprafata construita fiind 
cam de 3 ori mai mare decat suprafata unei constructii cu dimensiunile precizate in cadrul conditiilor de infiintare obligatorii precizate in Ghidul Solicitantului la Capitolul Dotari Tehnice.
Consideram ca si acest exces de suprafata construita duce implicit la neindeplinirea indicatorilor specifici analizei financiare, aspect ce duce tot la neeligibilitatea acestui criteriu de eleigibilitate. 

Criteriul EG 9 din Criterii Generale de Eligibilitate nu a fost indeplinit deoarece Certificatul de Urbanism nr 63 din 22.03.2012 atasat la proiect la pagina 81 este emis pentru Faza DALI si nu pentru Faza SF. 
Amintim aici ca intreg Studiul de Fezabilitate din proiect, impreuna cu Planurile aferente proiectului, este realizat pentru Faza DALI. 
Precizam ca din proiect lipseste Raport privind Stadiul Fizic al Lucrarii aferent interventiei cu lucrari de constructii asupra unei cladiri deja existente.

Criteriul EG 16 din Criterii Generale de Eligibilitate nu a fost indeplinit deoarece in proiect nu s-a atasat Hotararea de Guvern publicata in Monitorul Oficial cu inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul 
public al comunei.

SEC din cadrul CRPDRP 1 IASI considera proiectul ca fiind neeligibil pentru neandepliniea Criterilor Generale de Eligibilitate EG1, EG3, EG9 si EG16. 

27 313 01 12 7 28 00030 2012 5 16

CONSTRUIRE CENTRU 
LOCAL DE INFORMARE ŞI 
PROMOVARE TURISTICĂ 

ÎN LOCALITATEA 
GORNEŞTI ŞI 

DEZVOLTAREA ŞI 
MARKETINGUL 

SERVICIILOR TURISTICE ÎN 
COMUNA GORNEŞTI

COMUNA 
GORNEŞTI MURES Comuna/Oras GORNESTI 

Sat GORNESTI - - - - - - - 172.761 0 172.761 0 4.440.197

Nu au fost prezentate evaluari conform HG 28/2008 pentru toate capitolele bugetare; 
declaratia proiectant privind sursa de preturi; deviz general totalizator.A fost prezentate doar devizele generale pe actini   Nu au fost prezentate evaluari conform HG 28/2008 pentru toate capitolele bugetare  
Proiectul nu indeplineste in totalitate conditiile pentru a fi declarat eligibil,este neeligibil  Cererea de finantare este neeligibila  1.6 si 1.8 nu se completeraza la Comune  1.6 si 1.8 nu se completeraza la 
Comune  EG9 – La criteriile obligatorii pentru centrele locale de informare turistica la punctul d este prevazut ca in imediata apropiere a centrului trebuie amenajate locuri de parcare gratuita,maxim 3 locuri de 
parcare,lucru care nu a fost respectat in SF-ul prezentat. In SF (nu se face referire la amenajarea unei parcari( parte scrisa si parte desenata) In partea desanata,in planul de situatie -pg100  si la pg. 50 din 
SF se face referire ldoar la acces pietonal si auto existent fara sa se faca referire si la locurile de parcare. 
La conditiile de infiintare a Centrelor de Informare si promovare tutristica din ghid M313 sunt evidentiate dotarile tehnice obligatorii Proiectul prezentat nu indeplineste punctul a din dotarile tehnice (2 incaperi 
,din care una pentru primirea publicului-fiecare incapere va avea intre 15-25 mp)In studiul de fezabilitate nu se face referire la incaperea pentru primirea publicului,suprafata necesara pentru acest birou.Nu se 
respecta la compartimentarea cladirii  conform dotarilor tehnice din ghid(suprafete).Conform procedurii prin nerespectarea  in totalitate a conditiilor  obligatorii, proiectul se declara neeligibil
EG 3-La analiza financiara indicatorii prezentati nu au fost defalcati pe fiecare an in cadrul perioadei de referinta(10,15,20)Analiza este incompleta in ce priveste perioada de referinta
  EG9 – La criteriile obligatorii pentru centrele locale de informare turistica la punctul d este prevazut ca in imediata apropiere a centrului trebuie amenajate locuri de parcare gratuita,maxim 3 locuri de 
parcare,lucru care nu a fost respectat in SF-ul prezentat. In SF (nu se face referire la amenajarea unei parcari( parte scrisa si parte desenata) In partea desanata,in planul de situatie -pg100  si la pg. 50 din 
SF se face referire ldoar la acces pietonal si auto existent fara sa se faca referire si la locurile de parcare. 
La conditiile de infiintare a Centrelor de Informare si promovare tutristica din ghid M313 sunt evidentiate dotarile tehnice obligatorii Proiectul prezentat nu indeplineste punctul a din dotarile tehnice (2 incaperi 
,din care una pentru primirea publicului-fiecare incapere va avea intre 15-25 mp)In studiul de fezabilitate nu se face referire la incaperea pentru primirea publicului,suprafata necesara pentru acest birou.Nu se 
respecta la compartimentarea cladirii  conform dotarilor tehnice din ghid(suprafete).Conform procedurii prin nerespectarea  in totalitate a conditiilor  obligatorii, proiectul se declara neeligibil
EG 3-La analiza financiara indicatorii prezentati nu au fost defalcati pe fiecare an in cadrul perioadei de referinta(10,15,20)Analiza este incompleta in ce priveste perioada de referinta

28 313 01 12 1 29 00008 2012 5 14

“ÎNFIINŢAREA UNUI 
CENTRU LOCAL DE 

INFORMARE ŞI 
PROMOVARE TURISTICĂ 

ÎN COMUNA BICAZU 
ARDELEAN, JUDEŢUL 

NEAMŢ”

COMUNA 
BICAZU 

ARDELEAN, 
JUDEŢUL NEAMŢ

NEAMT
Comuna/Oras BICAZU 

ARDELEAN Sat BICAZU 
ARDELEAN

- - - - - - - 134.738 0 134.738 0 4.574.935

Nu este indeplinit criteriul de eligibilitate EG3 intrucat, in Studiul de fezabilitate, la verificarea Analizei cost-beneficiu, mai exact analiza financiara, nu s-a calculat indicatorul „fluxul de numerar cumulat”, care 
ar trebui sa fie pozitiv in fiecare an al perioadei de referinta, neputand observa acest fapt, ceea ce conduce la neeligibilitatea proiectului.  Nu este indeplinit criteriul de eligibilitate EG3 intrucat, in Studiul de 
fezabilitate, la verificarea Analizei cost-beneficiu, mai exact analiza financiara, nu s-a calculat indicatorul „fluxul de numerar cumulat”, care ar trebui sa fie pozitiv in fiecare an al perioadei de referinta, 
neputand observa acest fapt, ceea ce conduce la neeligibilitatea proiectului. 
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Punctaj

Valoare 
publică

Nr.
crt.

Cod proiect Data

Total   
cumulat 
(valoare 
publică)

Criterii de Eligibilitate neîndeplinite

lic
ita
ţia

Proiecte neeligibile 313 - C

Standarde Criterii de selecţie

Se
ct

or
 p

rio
rit

ar

Valoare 
eligibilă

Titlu proiect Solicitant

Localizare proiect

29 313 01 12 1 29 00053 2012 5 16

CENTRU LOCAL DE 
INFORMARE TURISTICA IN 

COMUNA FARCASA SI 
PROXIMITATI; 

DEZVOLTARE SI 
MARKETING TURISTIC

COMUNA 
FARCASA NEAMT Comuna/Oras FARCASA 

Sat FARCASA - - - - - - - 175.177 0 175.177 0 4.750.112

Nu este indeplinit criteriul de eligibilitate EG3 intrucat, in Studiul de fezabilitate, la verificarea Analizei cost-beneficiu, mai exact analiza financiara, nu s-a calculat indicatorul „fluxul de numerar cumulat”, care 
ar trebui sa fie pozitiv in fiecare an al perioadei de referinta, neputand observa acest fapt, ceea ce conduce la neeligibilitatea proiectului.
De asemenea, facem precizarea ca tot la acest criteriu de eligibilitate, suprafata de 248.87mp de constructie ce urmeaza a fi ridicata prin acest proiect este mult supradimensionata, suprafata construita fiind 
aproximativ de 3 ori mai mare decat suprafata unei constructii cu dimensiunile precizate in cadrul conditiilor de infiintare obligatorii precizate in Ghidul Solicitantului la Capitolul Dotari Tehnice.
  Nu este indeplinit criteriul de eligibilitate EG3 intrucat, in Studiul de fezabilitate, la verificarea Analizei cost-beneficiu, mai exact analiza financiara, nu s-a calculat indicatorul „fluxul de numerar cumulat”, care 
ar trebui sa fie pozitiv in fiecare an al perioadei de referinta, neputand observa acest fapt, ceea ce conduce la neeligibilitatea proiectului.
De asemenea, facem precizarea ca tot la acest criteriu de eligibilitate, suprafata de 248.87mp de constructie ce urmeaza a fi ridicata prin acest proiect este mult supradimensionata, suprafata construita fiind 
aproximativ de 3 ori mai mare decat suprafata unei constructii cu dimensiunile precizate in cadrul conditiilor de infiintare obligatorii precizate in Ghidul Solicitantului la Capitolul Dotari Tehnice.

30 313 01 12 1 29 00082 2012 5 16

CENTRU LOCAL DE 
INFORMARE TURISTICA IN 

COMUNA TUPILATI SI 
PROXIMITATI; 

DEZVOLTARE SI 
MARKETING TURISTIC

COMUNA 
TUPILATI NEAMT Comuna/Oras TUPILATI Sat 

TUPILATI - - - - - - - 175.177 0 175.177 0 4.925.289

Pct.1.3 - Solicitantul nu se regaseste in bazele de date SAPARD/FEADR cu investitii similare; S-a atasat print screen cu rezultatul verificarii;

Pct.1.6 - Pentru solicitantii publici nu se verifica codul CAEN;  Cererea de finantare nu indeplineste din punct de vedere al verificarii pe teren conditiile pentru a fi declarata eligibila datorita urmatoarelor 
motive:

Expertii verificatori din cadrul S.V.C.F. – O.J.P.D.R.P. Neamt  au solicitat prin formularul E3.4 informatii suplimentare cu privire la plansa desenata cu planul de situatie (plansa cu delimitarea celor doua 
suprafete de teren, cea din domeniul public si cea din domeniul privat al comunei Tupilati, conform doc.3 si doc.4.1 si sa se specifice unde va fi amplasata investitia; plansa sa fie vizata de persoanele si 
institutiile abilitate); Conform procedurii de evaluare si fisei E3.4, documentele solicitate nu au fost transmise la S.V.C.F. – O.J. Neamt in termenul procedural de 5 zile lucratoare;

Conditiile existente pe teren nu permit realizarea investitiilor prevazute in Studiul de fezabilitate (neconcordanta informatii din Studiul de Fezabilitate si realitatea din teren).

In baza raportului asupra verificarii pe teren E4.1 si din analiza si verificarea documentelor anexate Cererii de Finantare nu se indeplineste criteriul de eligibilitate EG16; 

Nu este indeplinit criteriul de eligibilitate EG9 (doc.1 S.F.):

- In Ghidul Solicitantului M 313 sunt precizate explicit Condiţiile obligatorii de înfiinţare a Centrelor Locale de Informare şi Promovare Turistică – criterii, dotări şi personal –  ce vor fi descrise in mod expres in 
cadrul studiului de fezabilitate, cu obligativitatea de a fi indeplinite toate criteriile mentionate (Ex.cerinte si dotari tehnice: 2 încăperi din care una pentru primirea publicului cu suprafete cuprinse  între 15 şi 25 
mp, cu un grup sanitar la care se adauga mijloacele de telecomunicatie, echipamentele, instalatiile electrice, termice si dotarile aferente doar pentru cele doua incaperi permise) ;
Nedetalierea si neindeplinirea in totalitate a acestor conditii conduce la neeligibilitatea cheltuielilor aferente infiintarii centrelor locale de informare. 
Conform precizarilor cuprinse in Studiul de Fezabilitate, cap. 2.c – descrierea constructiva, functionala si tehnologica, solicitantul Comuna Tupilati isi propune construirea unui corp de cladire P+M cu o 
suprafata construita  desfasurata de 249 m.p. si o suprafata utila de 175,44 m.p. 
Din punct de vedere functional, cladirea va avea urmatoarea compartimentare: 
Parter cu o suprafata utila de 98,27 mp compus din: hol- 14,71 mp, casa scarii - 7,18 mp, spatiu centrala termica-6,52 mp, birou primire vizitatori-16,13 mp, spatiu expunere materiale pentru promovare-23,02 
mp, windfang-5,82 mp, terasa-15 mp, terasa intrare-5,78 mp, grup sanitar-2,29 mp, debara-1,82 mp.
Mansarda cu o suprafata utila de 77,17 mp compusa din: birou publicitate -18,59 mp, birou-16,13 mp, debara-4,76 mp, 2 grupri sanitare-9,45 mp, casa scarii-7,18 mp, hol-10,16 mp, balcon-10,9 mp. 
Conditiile obligatorii specificate in Ghidul Solicitantului M313 se regasesc indeplinite doar la parterul cladirii  propuse, in timp ce spatiile de la mansarda nu se justifica in raport cu criteriile obligatorii ce 
trebuiesc respectate pentru functionarea unui centru local de informare si promovare turistica. Astfel, toate spatiile cu dotarile aferente destinate mansardei sunt neeligibile.
Conform metodologiei de verificare, daca din analiza Studiului de Fezabilitate nu se confirma respectarea in totalitate a conditiilor minime obligatorii de infiintare a centrelor locale de informare, proiectul nu 
indeplineste criteriul de eligibilitate EG9;
  Fisa de verificare a rezonabilităţii preţurilor nu se aplica in cazul achizitiilor publice  Cererea de finantare nu indeplineste din punct de vedere al verificarii pe teren conditiile pentru a fi declarata eligibila 
datorita urmatoarelor motive:

Expertii verificatori din cadrul S.V.C.F. – O.J.P.D.R.P. Neamt  au solicitat prin formularul E3.4 informatii suplimentare cu privire la plansa desenata cu planul de situatie (plansa cu delimitarea celor doua 
suprafete de teren, cea din domeniul public si cea din domeniul privat al comunei Tupilati, conform doc.3 si doc.4.1 si sa se specifice unde va fi amplasata investitia; plansa sa fie vizata de persoanele si 
institutiile abilitate); Conform procedurii de evaluare si fisei E3.4, documentele solicitate nu au fost transmise la S.V.C.F. – O.J. Neamt in termenul procedural de 5 zile lucratoare;

Conditiile existente pe teren nu permit realizarea investitiilor prevazute in Studiul de fezabilitate (neconcordanta informatii din Studiul de Fezabilitate si realitatea din teren).

In baza raportului asupra verificarii pe teren E4.1 si din analiza si verificarea documentelor anexate Cererii de Finantare nu se indeplineste criteriul de eligibilitate EG16; 

Nu este indeplinit criteriul de eligibilitate EG9 (doc.1 S.F.):

- In Ghidul Solicitantului M 313 sunt precizate explicit Condiţiile obligatorii de înfiinţare a Centrelor Locale de Informare şi Promovare Turistică – criterii, dotări şi personal –  ce vor fi descrise in mod expres in 
cadrul studiului de fezabilitate, cu obligativitatea de a fi indeplinite toate criteriile mentionate (Ex.cerinte si dotari tehnice: 2 încăperi din care una pentru primirea publicului cu suprafete cuprinse  între 15 şi 25 
mp, cu un grup sanitar la care se adauga mijloacele de telecomunicatie, echipamentele, instalatiile electrice, termice si dotarile aferente doar pentru cele doua incaperi permise) ;
Nedetalierea si neindeplinirea in totalitate a acestor conditii conduce la neeligibilitatea cheltuielilor aferente infiintarii centrelor locale de informare. 
Conform precizarilor cuprinse in Studiul de Fezabilitate, cap. 2.c – descrierea constructiva, functionala si tehnologica, solicitantul Comuna Tupilati isi propune construirea unui corp de cladire P+M cu o 
suprafata construita  desfasurata de 249 m.p. si o suprafata utila de 175,44 m.p. 
Din punct de vedere functional, cladirea va avea urmatoarea compartimentare: 
Parter cu o suprafata utila de 98,27 mp compus din: hol- 14,71 mp, casa scarii - 7,18 mp, spatiu centrala termica-6,52 mp, birou primire vizitatori-16,13 mp, spatiu expunere materiale pentru promovare-23,02 

31 313 01 12 3 31 00001 2012 5 7

CONSTRUIRE CENTRU 
LOCAL DE INFORMARE SI 
PROMOVARE TURISTICA, 

UTILITATI, BRANSAMENTE, 
IMPREJMUIRE, FOSA 

SEPTICA VIDANJABILA 
BETONATA INGROPATA, 

COMUNA VALEA 
DOFTANEI, SAT TESILA, 

JUDETUL PRAHOVA

ASOCIATIA 
CETATEA LUI 

BUCUR 7 
CENTRE – 

FILIALA 
PRAHOVA

PRAHOVA Comuna/Oras VALEA 
DOFTANEI Sat TESILA - - - - - - - 184.471 0 184.471 0 5.109.760

Punctul 1.4 - Solicitantul şi-a însuşit in totalitate angajamentele luate in Declaraţia pe proprie raspundere F, nu este indeplinit si a fost bifat cu „NU”. 
Investitia urmaresrte infiintarea unui centru de informare si promovare turistica si in conformitate cu precizarile criteriului de eligibilitatea EG 12, obiectivul investitional trebuie introdus in circuitul turistic, in 
acest sens solicitantul trebuie sa isi insuseasca acest angajament prin bifarea sectiunii corespunzatoare din Declaratia F. Avand in vedere faptul ca nu a fost bifat punctul 13 - „Declar pe propriea raspundere 
ca voi introduce obiectivul investitional in circuitul turistic” din cadrul declaratiei, rezulta ca nu sunt indeplinite conditiile de eligibilitate ale criteriului EG 12 si nici punctul 1.4 care face parte din verificarea 
eligibilitatii solicitantului.

Punctul 1.6 nu a fost completat, in cadrul cererii de finantare nu a fost inscris codul CAEN specific activitatii propuse. Conform precizarilor din fisa de verificarea criteiilor de eligibilitate, „codul CAEN al 
activitatii trebuie sa se regaseasca in Certificatul Constatâtor de la ORC (exceptie comune, ADI-uri, ONG-uri)”. Fiind vorba de un ONG, solicitantul se incadreaza in categoria solicitantilor carora nu li se verifica 
inscrierea codului CAEN specific activitatii propuse. 
Activitatea propusa se regaseste in a Actul constitutiv – ca obiectiv al Asociatiei „ crearea punctelor de informare turistica, dezvoltarea sistemelor de informare si promovare turistica”.
Punctul 1.8 nu a fost completat deoarece proiectul nu vizeaza o astfel de investitie.   Punctul 1.4 - Solicitantul şi-a însuşit in totalitate angajamentele luate in Declaraţia pe proprie raspundere F, nu este 
indeplinit si a fost bifat cu „NU”. 
Investitia urmaresrte infiintarea unui centru de informare si promovare turistica si in conformitate cu precizarile criteriului de eligibilitatea EG 12, obiectivul investitional trebuie introdus in circuitul turistic, in 
acest sens solicitantul trebuie sa isi insuseasca acest angajament prin bifarea sectiunii corespunzatoare din Declaratia F. Avand in vedere faptul ca nu a fost bifat punctul 13 - „Declar pe propriea raspundere 
ca voi introduce obiectivul investitional in circuitul turistic” din cadrul declaratiei, rezulta ca nu sunt indeplinite conditiile de eligibilitate ale criteriului EG 12 si nici punctul 1.4 care face parte din verificarea 
eligibilitatii solicitantului.

Punctul 1.6 nu a fost completat, in cadrul cererii de finantare nu a fost inscris codul CAEN specific activitatii propuse. Conform precizarilor din fisa de verificarea criteiilor de eligibilitate, „codul CAEN al 
activitatii trebuie sa se regaseasca in Certificatul Constatâtor de la ORC (exceptie comune, ADI-uri, ONG-uri)”. Fiind vorba de un ONG, solicitantul se incadreaza in categoria solicitantilor carora nu li se verifica 
inscrierea codului CAEN specific activitatii propuse. 
Activitatea propusa se regaseste in a Actul constitutiv – ca obiectiv al Asociatiei „ crearea punctelor de informare turistica, dezvoltarea sistemelor de informare si promovare turistica”.
Punctul 1.8 nu a fost completat deoarece proiectul nu vizeaza o astfel de investitie.   
EG1 – Micro-intreprinderile, atât cele existente cat si cele nou infiintate trebuie sa fie inregistrate si să-şi desfăşoare activitatea propusă prin proiect în spaţiul rural;
Solicitantul a completat continutul caru al Studiului de Fezabilitate pentru beneficiarii privati, in contradictie cu precizarile Manualului de procedură pentru evaluarea şi selectarea cererilor de finanţare pentru 
proiecte de investiţii, fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate E 3.1, unde se precizeaza : „Studiu de fezabilitate/ Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (unde este cazul) întocmit/ actualizat 
conform conţinutului cadru si metodologiei stipulate in HG nr. 28/09.01.2008 pentru solicitanţii publici si pentru ONG-uri, însoţit de Aviz tehnic emis de Inspectoratul de Stat in Construcţii,   pentru toate 
acţiunile din cadrul proiectului depus de solicitanti Comune si ADI-uri”;  
Avand in vedere cele sus mentionate, rezulta ca nu este indeplinit criteriul de eligibilitate EG1
EG3 - Beneficiarul trebuie să demonstreze viabilitatea investiţiei
Pentru solicitanţii publici si ONG-uri:
Verificarea Analizei cost-beneficiu
1. Identificarea investiţiei: se verifică dacă beneficiarul a indicat tipul de operatiuni sprijinite prin proiect, a definit obiectivele si a specificat perioada de referinta. 
Solicitantul nu a mentionat perioada de referinta la completarea punctului 1 – nu este indeplinita conditia.
2. Analiza opţiunilor: Se verifică dacă in studiul de fezabilitate întocmit conform HG nr. 28 din 9 ianuarie 2008 la punctul 2 b) „Scenariile tehnico-economice„ subpunctul „scenarii propuse” au fost prezentate 
minim doua scenarii: „fără proiect”(situatia existenta) si „cu proiect”  (la varianta „cu proiect” pot fi tratate unul sau mai multe scenarii tehnico-economice de realizare a obiectivului de investiţii). Analiza se va 
realiza din punct de vedere tehnic si economic, urmand ca in cadrul Analizei cost-beneficiu sa se intocmeasca analiza financiara a variantei recomandate de elaborator. Se verifică dacă s-au analizat minim 
doua scenarii: „fără proiect”(situatia existenta) si „cu proiect”
Conform HG 28/2008, punctul 2 b cuprinde urmatoarele informatii : 
b)scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiţii pot fi atinse (în cazul în care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de 
investiţii pe termen lung):
- scenarii propuse (minimum două);
- scenariul recomandat de către elaborator;
- avantajele scenariului recomandat;
Avand in vedere faptul ca studiul de fezabilitate a fost intocmit dupa modelul cadru al studiului de fezabilitate pentru beneficiari privati si nu a fost intocmit conform HG 28/9.1.2008, nu se poate verifica 
punctul 2 – Analiza optiunilor. Nu se pot verifica scenariile tehnico-economice si scenariul care a stat la baza analizei financiare din cadrul analizei cost-beneficiu – nu este indeplinita conditia.
Chiar daca datele prezentate la punctele 3, 5 si 6 sunt in concordanta cu cerintele manualului de procedura, prin nerespectarea conditiilor 1 si 2 este atrasa neindeplinirea conditiei si asupra punctelor 3,5 si 
6.
ONG-ul si-a asumat necesitatea si oportunitatea investiţiei prin semnarea declaratiei 8.2.
In conformitate cu observatiile de mai sus, reiese ca nu este indeplinit criteriul de eligibilitate EG3. 
EG9 - Construcţia, modernizarea şi extinderea clădirilor trebuie să respecte prevederile PUG;

Page 10 of 16



m
ăs

ur
ă

co
m

po
ne

nt
ă 

PE
R

E/
 d

e 
m

in
im

is

re
gi

un
e

ju
de
ţ

nr
. o

rd
in

e

A
n

Lu
na Zi Judeţ Localitate

N
r. 

cr
t. 

st
an

da
rd

Te
rm

en
 d

e 
gr

aţ
ie

CS1 CS2 CS3 CS4 Totală PERE Totală PERE
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Punctaj

Valoare 
publică

Nr.
crt.

Cod proiect Data

Total   
cumulat 
(valoare 
publică)

Criterii de Eligibilitate neîndeplinite

lic
ita
ţia

Proiecte neeligibile 313 - C

Standarde Criterii de selecţie

Se
ct

or
 p
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rit

ar

Valoare 
eligibilă

Titlu proiect Solicitant

Localizare proiect

32 313 01 12 3 31 00015 2012 5 16
VESNICIA S-A NASCUT LA 
SAT - TRASEE TEMATICE 

IN JUDETUL PRAHOVA

ASOCIATIA 
ROMANA 

PENTRU SATE SI 
TARGURI - 
ECOVAST

PRAHOVA

Comuna/Oras 
APOSTOLACHE Sat 

APOSTOLACHE; 
Comuna/Oras 

IORDACHEANU Sat 
VARBILA; Comuna/Oras 

LIPANESTI Sat ZAMFIRA; 
Comuna/Oras MANECIU 

Sat MANASTIREA 
SUZANA; Comuna/Oras 
TARGSORU VECHI Sat 

TARGSORU VECHI

- - - - - - - 193.846 0 193.846 0 5.303.606

In urma verificarii eligibilitatii s-au constatat urmatoarele:
Nu au fost indeplinite EG1 si EG16: Nu au fost atasate documente ce atesta dreptul de folosinta sau acordul proprietarilor terenurilor pentru amplasarea 
panourilor.Proiect neeligibil: nu s-a verificat rezonabilitatea preturilor si nu s-a intocmit Paln financiar si Buget indicativ.

33 313 01 12 3 31 00016 2012 5 16

CENTRU LOCAL DE 
INFORMARE TURISTICA IN 
COMUNA DUMBRAVESTI SI 

PROXIMITATI; 
DEZVOLTARE SI 

MARKETING TURISTIC

COMUNA 
DUMBRAVESTI PRAHOVA

Comuna/Oras 
DUMBRAVESTI Sat 

GAVANEL
- - - - - - - 175.177 0 175.177 0 5.478.783

Conform ghidului solicitantului, centrele locale de informare și promovare turistică vor fi amplasate doar în comunele care sunt identificate în secțiunea a VIII-a
- zone cu resurse turistice din Planul de Amenajare a Teritoriului Național ( Ordonanța de Urgență nr. 142 din 28 octombrie 2008 privind aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului național, Secțiunea a VIII- a, zone cu resurse turistice cu modificările și completările ulterioare).
Pentru investiţia de tip centru local de informare si promovare turistica ce se propune a se realiza in comuna Dumbravesti,  s-a verificat dacă este amplasata 
intr-una din comunele din sectiunea VIII PATN (Ordonanta nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national Sectiunea a VIII a 
zonelor de resurse turistice) si intrucat investiţia nu se gaseste intr-una din comunele mentionate in OUG 142/2008, cererea de finanţare este neeligibila.  
Conform ghidului solicitantului, centrele locale de informare și promovare turistică vor fi amplasate doar în comunele care sunt identificate în secțiunea a VIII-a
- zone cu resurse turistice din Planul de Amenajare a Teritoriului Național ( Ordonanța de Urgență nr. 142 din 28 octombrie 2008 privind aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului național, Secțiunea a VIII- a, zone cu resurse turistice cu modificările și completările ulterioare).
Pentru investiţia de tip centru local de informare si promovare turistica ce se propune a se realiza in comuna Dumbravesti,  s-a verificat dacă este amplasata 
intr-una din comunele din sectiunea VIII PATN (Ordonanta nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national Sectiunea a VIII a 
zonelor de resurse turistice) si intrucat investiţia nu se gaseste intr-una din comunele mentionate in OUG 142/2008, cererea de finanţare este neeligibila.   
Conform ghidului solicitantului, centrele locale de informare și promovare turistică vor fi amplasate doar în comunele care sunt identificate în secțiunea a VIII-a
- zone cu resurse turistice din Planul de Amenajare a Teritoriului Național ( Ordonanța de Urgență nr. 142 din 28 octombrie 2008 privind aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului național, Secțiunea a VIII- a, zone cu resurse turistice cu modificările și completările ulterioare).
Pentru investiţia de tip centru local de informare si promovare turistica ce se propune a se realiza in comuna Dumbravesti,  s-a verificat dacă este amplasata 
intr-una din comunele din sectiunea VIII PATN (Ordonanta nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national Sectiunea a VIII a 
zonelor de resurse turistice) si intrucat investiţia nu se gaseste intr-una din comunele mentionate in OUG 142/2008, cererea de finanţare este neeligibila.   
Conform ghidului solicitantului, centrele locale de informare și promovare turistică vor fi amplasate doar în comunele care sunt identificate în secțiunea a VIII-a
- zone cu resurse turistice din Planul de Amenajare a Teritoriului Național ( Ordonanța de Urgență nr. 142 din 28 octombrie 2008 privind aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului național, Secțiunea a VIII- a, zone cu resurse turistice cu modificările și completările ulterioare).
Pentru investiţia de tip centru local de informare si promovare turistica ce se propune a se realiza in comuna Dumbravesti,  s-a verificat dacă este amplasata 
intr-una din comunele din sectiunea VIII PATN (Ordonanta nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national Sectiunea a VIII a 
zonelor de resurse turistice) si intrucat investiţia nu se gaseste intr-una din comunele mentionate in OUG 142/2008, cererea de finanţare este neeligibila. 

34 313 01 12 6 33 00028 2012 5 16

CENTRU LOCAL DE 
INFORMARE TURISTICA IN 

COMUNA CRISENI SI 
PROXIMITATI; 

DEZVOLTARE SI 
MARKETING TURISTIC

COMUNA 
CRISENI SALAJ Comuna/Oras CRISENI Sat 

CRISENI - - - - - - - 175.177 0 175.177 0 5.653.960

1. La punctele 1.5,1.6,1.8 nu s-a completat beneficiarul fiind COMUNA CRISENI - UAT
2. Cererea de finantare este NEELIGIBILA conform procedurilor de verificare - Comuna CRISENI nu se regaseste in sectiunea VIII  PATN - OU 141/2008  
Proiectul este neeligibil datorita nerespectarii punctului 1.7din VERIFICAREA ELIGIBILITATII SOLICITANTULUI. 

35 313 01 12 7 34 00022 2012 5 16

DEZVOLTAREA 
INFRASTRUCTURII 

TURISTICE DIN COMUNA 
RACOVIȚA - JUDEȚUL 

SIBIU

PRIMĂRIA 
COMUNEI 

RACOVIȚA - 
JUDEȚUL SIBIU

SIBIU

Comuna/Oras RACOVITA 
Sat RACOVITA; 

Comuna/Oras RACOVITA 
Sat SEBESU DE SUS

- - - - - - - 155.058 0 155.058 0 5.809.018

La punctele 1.6 si 1.8 s-a bifat cu NU, pentru ca nu exista rubrica de Nu este cazul, investitia nefacând obiectul intrebarilor respective.  La punctele 1.6 si 1.8 s-a bifat cu NU, pentru ca nu exista rubrica de Nu 
este cazul, investitia nefacând obiectul intrebarilor respective.  Matricile de verificare a viabilitatii economico-financiare nu se aplica proiectelor derulate de primarii.  Matricile de verificare a viabilitatii economico-
financiare nu se aplica proiectelor derulate de primarii.  NU SE APLICA IN CAZUL ACHIZITIILOR PUBLICE  Punctul 1.7 nu este indeplinit deoarece investitia Centru de documentare si promovare a sitului 
Natura 2000 este amplasata in comuna Racovita, care nu se regaseste in Anexa 10 Zone cu resurse turistice din Planul de Amenajare a Teritoriului National.
Conform procedurii neindeplinirea punctului 1.7 determina neeligibilitatea cererii de finantare.

Obiectivul 3 amenajarea a 200 de locuri de picnic pe Valea Moasei este investitie  neeligibila pe Masura 313.
Solicitantul nu a raspuns la informatii suplimentare ( telefonic, s-a motivat de secretara prin schimbarea primarului )

In concluzie pentru motivele de mai sus, Cererea de finantare este neeligibila.
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CS1 CS2 CS3 CS4 Totală PERE Totală PERE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Punctaj

Valoare 
publică

Nr.
crt.

Cod proiect Data

Total   
cumulat 
(valoare 
publică)

Criterii de Eligibilitate neîndeplinite

lic
ita
ţia

Proiecte neeligibile 313 - C

Standarde Criterii de selecţie

Se
ct

or
 p

rio
rit

ar

Valoare 
eligibilă

Titlu proiect Solicitant

Localizare proiect

36 313 01 12 1 35 00047 2012 5 14

CENTRU LOCAL DE 
INFORMARE TURISTICA IN 

COMUNA FRUMOSU SI 
PROXIMITATI; 

DEZVOLTARE SI 
MARKETING TURISTIC

COMUNA 
FRUMOSU SUCEAVA Comuna/Oras FRUMOSU 

Sat FRUMOSU - - - - - - - 175.179 0 175.179 0 5.984.197

1.7- Investitia nu se gaseste  in lista comunelor  mentionate in OUG 142/2008.Conform procedurii, acest aspect atrage neeligibilitatea proiectului.  EG1- In cadrul criteriului de eligibilitate se verifica la 
documentul 4.1-Pentru comune si ADI-uri, pentru cazul in care,,in inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public, atestat prin Hotarare a Guvernului si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, au 
survenit modificari si/sau completari, expertul verifica Hotararea Consiliului Local privind aprobarea modificarilor, cu avizul Prefectului conform legii.,,
Nu s-a prezentat acest document obligatoriu, in conditiile in care in inventarul bunurilor care apartin domeniului public al Comunei Frumosu nu s-a identificat investitia propusa.
EG3- Acest criteriu de eligibilitate, are ca element de verificare si doc 8.1- Hotarare Consiliu Local pentru instrumentarea proiectului, cu verificarea unor puncte obligatorii. Horarea 26/august/2011 nu contine 
punctul obligatoriu;,,necesitatea si oportunitatea investitiei,,.
EG16- In cadrul criteriului de eligibilitate se verifica la documentul 4.1-Pentru comune si ADI-uri, pentru cazul in care,,in inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public, atestat prin Hotarare a Guvernului 
si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, au survenit modificari si/sau completari, expertul verifica Hotararea Consiliului Local privind aprobarea modificarilor, cu avizul Prefectului conform legii.,,
Nu s-a prezentat acest document obligatoriu, in conditiile in care in inventarul bunurilor care apartin domeniului public al Comunei Frumosu nu s-a identificat investitia propusa.

  Conform punctului 4 fisa de verificare a rezonabilitatii preturilor se verifica doar in cazulbeneficiarilor privati  Punctul 3- Verificarea bugetului indicativ :
1.Ghidul solicitantului aferent masurii 313, prevede pentru componenta C- investitii in infrastructura la scara mica precum centrele de informare, respectarea conditiilor de infiintare-criterii, dotari si personal. 
1. Intrucat in studiul de fezabilitate/memoriul justificativ nu sunt descrise in mod expres, criteriile obligatorii, se aplica urmatorul paragraf din ghidul solicitantului, pg 15:,, nedetalierea si neindeplinirea in 
totalitate a acestor conditii conduce la neeligibilitatea cheltuielilor aferente infiintarii centrelor locale de informare.,,.
2.1 In cadrul sectiunii ,,Dotari tehnice,, sunt permise doar doua incaperi, din care una pentru primirea publicului(fiecare incapere va avea intre 15 si 25 mp) si grup sanitar.
Prin proiect , planul parter prevede urmatoarea compartimentare:
hol-14,71mp, casa scarii- 7,18 mp, centrala termica-6,52mp, birou primire vizitatori-16,13mp, spatiu expunere materiale pentru promovare- 23,02, windfang-5,82, terasa-15 mp, terasa intrare-5,78mp, grup 
sanitar- 2,29 mp si debara-1,82mp.                                  Total parter: 98,27 mp
Se observa conform descrierii din studiul de fezabilitate, pagina 83 si 84  si a ghidului solicitantului,  incadrarea locatiilor principale in categoria incaperi intre 15 si 25 mp astfel:
Birou1: incapere primire turisti-respecta destinatia si suprafata
Birou 2:,,reprezinta incaperea in care se vor prezenta video spectacole si festivaluri....,,- se incadreaza in limita maxima a suprafetei incaperii permise , iar in ceea ce priveste destinatia, nu sunt precizari 
suplimentare in ghid referitoare la utilitatea acesteia.
Prin proiect , planul mansarda prevede urmatoarea compartimentare : depozit materiale publicitare-18,59mp, oficiu-16,13mp, casa scarii-7,18 mp, hol-10,16 mp, grup sanitar barbati-4,51 mp, grup sanitar 
femei-4,94 mp, debara- 4,76mp, balcon-10,9 mp.                                                 Total mansarda: 77,17 mp.
In aceste conditii terasa- plan parter, in suprafata de 15 mp , precum si toate spatiile destinate mansardei sunt neeligibile.
2.2. In aceeasi sectiune- Dotari tehnice , se face referire in ghid doar la urmatoarele tipuri de dotari:mijloace de telecomunicatie: telefon fix si fax;1 echipament hardware si software,Instalatii, echipamente si 
dotari pentru asigurarea conditiilor de climatizare, siguranta la foc si antiefractie, mijloace fixe de tipul mobilier, dotari de uz gospodaresc si protectia muncii, materiale de informare si promovare.
Astele dotari precum: videoproiector, eccran proiectie, aparat foto, camera video performanta, televizor, DVD player, calculator notebook*(sunt mentionate 2 bucati, eligibil poate fi doar 1 bucata), mouse*(sunt 
mentionate 2 bucati, eligibil poate fi doar 1 bucata), geanta notebook, masina de gatit, hota, mobiler depozit , reprezinta cheltuieli neeligibile.
 
Punctul 1.7- Centrul de informare Comuna Frumosu nu se regaseste intr-una din comunele mentionate in OUG 142/2008, aspect care, conform procedurii aferente masurii 313, atrage neeligibilitatea cererii 
de finantare.

EG1- In cadrul criteriului de eligibilitate se verifica la documentul 4.1-Pentru comune si ADI-uri, pentru cazul in care,,in inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public, atestat prin Hotarare a Guvernului 
si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, au survenit modificari si/sau completari, expertul verifica Hotararea Consiliului Local privind aprobarea modificarilor, cu avizul Prefectului conform legii.,,
Nu s-a prezentat acest document obligatoriu, in conditiile in care in inventarul bunurilor care apartin domeniului public al Comunei Frumosu nu s-a identificat investitia propusa.

EG3- Acest criteriu de eligibilitate, are ca element de verificare si doc 8.1- Hotarare Consiliu Local pentru instrumentarea proiectului, cu verificarea unor puncte obligatorii. Horarea 26/august/2011 nu contine 
punctul obligatoriu;,,necesitatea si oportunitatea investitiei,,.
EG16- In cadrul criteriului de eligibilitate se verifica la
 documentul 4.1-Pentru comune si ADI-uri, pentru cazul in care,,in inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public, atestat prin Hotarare a Guvernului si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, au 
survenit modificari si/sau completari, expertul verifica Hotararea Consiliului Local privind aprobarea modificarilor, cu avizul Prefectului conform legii.,,
Nu s-a prezentat acest document obligatoriu, in conditiile in care in inventarul bunurilor care apartin domeniului public al Comunei Frumosu nu s-a identificat investitia propusa.

37 313 01 12 1 35 00191 2012 5 16

CENTRU LOCAL DE 
INFORMARE SI 

PROMOVARE TURISTICA 
IN COMUNA SARU 
DORNEI, JUDETUL 

SUCEAVA

COMUNA SARU 
DORNEI SUCEAVA

Comuna/Oras SARU 
DORNEI Sat NEAGRA 

SARULUI
- - - - - - - 200.000 0 200.000 0 6.184.197

Nu este indeplinit pct.1.2 – Solicitantul respecta conditiile de eligibilitate? (doc.13.1): 

- Din lista documentelor obligatorii ce trebuiesc anexate Cererii de Finantare lipseste documentul conform - Certificatul de atestare fiscala privind impozitul si taxele locale pentru obligatiile de plata catre 
bugetul local (doc.13.1),emis de Comuna Saru Dornei in calitate de Autoritate a administratiei publice locale ; Astfel, nu se verifica faptul daca Comuna Saru Dornei figureaza sau nu cu creante bugetare catre 
bugetul local(certificatul local ar fi trebuit sa mentioneze clar lipsa datoriilor locale sau bararea liniei in care ar trebui sa fie mentionate); Lipsa documentului conform 13.1 din cererea de finantare atrage dupa 
sine nerespectarea conditiilor de eligibilitate de catre solicitantul Comuna Saru Dornei, specificate la pct.1.2 din fisa E3.1;

Pct.1.3 - Solicitantul nu se regaseste in bazele de date SAPARD/FEADR cu investitii similare; S-a atasat print screen cu rezultatul verificarii;

Pct.1.6 - Pentru solicitantii publici nu se verifica codul CAEN
  Nu este indeplinit criteriul de eligibilitate EG 3 (doc.1 S.F.):

- Solicitantul  nu a descris si respectat  in integralitatea sa Continutul  cadru al Studiului de Fezabilitate pentru beneficiarii publici:
La pct. 2 – Descrierea investiţiei - în cazul în care, anterior studiului de fezabilitate, nu s-a  elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investiţii pe termen lung, solicitantul trebuie sa propuna 
in S.F. minim doua scenarii tehnico-economice prin care pot fi atinse obiectivele proiectului de investiţii. In Studiul de Fezabilitate a fost descris doar un  singur scenariu, respectiv cel prin care se propune 
infiintarea unui centru de informare turistica, fara a se propune si descrie un scenariu alternativ ce ar fi trebuit comparat cu scenariul propus;
  Fisa de verificare a rezonabilităţii preţurilor nu se aplica in cazul achizitiilor publice.  Nu este indeplinit pct.1.2 – Solicitantul respecta conditiile de eligibilitate? (doc.13.1): 

- Din lista documentelor obligatorii ce trebuiesc anexate Cererii de Finantare lipseste documentul conform - Certificatul de atestare fiscala privind impozitul si taxele locale pentru obligatiile de plata catre 
bugetul local (doc.13.1), emis de Comuna Saru Dornei in calitate de Autoritate a administratiei publice locale ; Astfel, nu se verifica faptul daca Comuna Saru Dornei figureaza sau nu cu creante bugetare 
catre bugetul local(certificatul local ar fi trebuit sa mentioneze clar lipsa datoriilor locale sau bararea liniei in care ar trebui sa fie mentionate); Lipsa documentului conform 13.1 din cererea de finantare atrage 
dupa sine nerespectarea conditiilor de eligibilitate de catre solicitantul Comuna Saru Dornei, specificate la pct.1.2 din fisa E3.1;

Nu este indeplinit criteriul de eligibilitate EG 3(doc.1 S.F.):

- Solicitantul  nu a descris si respectat  in integralitatea sa Continutul  cadru al Studiului de Fezabilitate pentru beneficiarii publici:
La pct. 2 – Descrierea investiţiei - în cazul în care, anterior studiului de fezabilitate, nu s-a  elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investiţii pe termen lung, solicitantul trebuie sa propuna 
in S.F. minim doua scenarii tehnico-economice prin care pot fi atinse obiectivele proiectului de investiţii. In Studiul de Fezabilitate a fost descris doar un  singur scenariu, respectiv cel prin care se propune 
infiintarea unui centru de informare turistica, fara a se propune si descrie un scenariu alternativ ce ar fi trebuit comparat cu scenariul propus;

38 313 01 12 1 35 00115 2012 5 16

INFIINTARE CENTRU DE 
INFORMARE TURISTICA ,IN 

COMUNA 
CIOCANESTI,JUDETUL 

SUCEAVA

COMUNA 
CIOCANESTI SUCEAVA Comuna/Oras CIOCANESTI 

Sat CIOCANESTI - - - - - - - 200.000 0 200.000 0 6.384.197

1.2 – Solicitantul respectă condi țiile de eligibilitate?
Pentru respectarea acestui criteriu este necesar să se prezinte și Certificat de Atestare Fiscală emis de Autoritatile administratiei publice locale, in raza carora isi au sediul social si/sau punctul de lucru (numai 
in cazul in care solicitantul este proprietar asupra imobilelor), pentru obligatiile de plata catre bugetul local, după caz. În cazul acestui proiect, a fost ata șat Certificatul de Atestare Fiscală emis de 
Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Vatra Dornei, nu și cel emis de Autoritatea Administrației publice a Comunei Ciocănești.

1.4 – Solicitantul și-a respectat în totalitate angajamentele luate în Declarația pe proprie răspundere F?
Solicitantul nu și-a asumat punctul 6 din Declarația F – „Declar că organizația pe care o reprezint ARE datorii către instituții de credit și/sau instituții financiare nebancare  pentru care prezint graficul de 
rambursare / Declar că organizația pe care o reprezint NU ARE datorii către instituții de credit și/sau instituții financiare nebancare”.
  EG3 – Beneficiarul trebuie să demonstreze viabilitatea investiției
Viabilitatea investiției în cazul solicitanților publici se verifică și prin analiza opțiunilor din cadrul Studiului de Fezabilitate, astfel: 
„Se verifică dacă in studiul de fezabilitate întocmit conform HG nr. 28 din 9 ianuarie 2008 la punctul 2 b) „Scenariile tehnico-economice „ subpunctul „scenarii propuse” au fost prezentate minim doua scenarii: 
„fără proiect”(situatia existenta) si „cu proiect”  (la varianta „cu proiect” pot fi tratate unul sau mai multe scenarii tehnico-economice de realizare a obiectivului de investiţii). Analiza se va realiza din punct de 
vedere tehnic si economic, urmand ca in cadrul Analizei cost-beneficiu sa se intocmeasca analiza financiara a variantei recomandate de elaborator. Se verifică dacă s-au analizat minim doua scenarii: „fără 
proiect”(situatia existenta) si „cu proiect”.
În cazul acestui Solicitant sunt men ționate două variane (varianta I – fără investiții și varianta II – cu investiții), din care decât una, respectiv varianta II, este analizată.

EG9 – Construcția, modernizarea și extinderea clădirilor trebuie să respecte prevederile PUG
Certificatul de Urbanism atașat Dosarului Cererii de Finanțare, nu este completat integral: secțiunea aferentă numărului/datei reglementărilor de urbanism / Hotărârii Consiliului Județean/Local, nu este 
completată, nefăcând dovada încadrării investiției în PUG.

EG13 - Beneficiarul sau responsabilul legal de proiect să facă dovada deţinerii de aptitudini manageriale/marketing sau în acord cu activitatea propusă prin proiect (experienţă/cursuri de formare profesională 
absolvite - cel puţin nivel de iniţiere, cursuri de calificare etc.) sau să le dobândească până la efectuarea ultimei plăţi
Nu este atașat Documentul 17: 
Copie după diploma de studii/certificat de formare profesională care să facă dovada de ținerii, de către beneficiarul sau reprezentantul legal de proiect, de aptitudini manageriale/de marketing sau în acord cu 
activitatea propusă prin proiect (experiență, cursuri de formare profesională absolvite – cel puțin nivel de inițiere, cursuri de calificare, etc.) (poate fi și o persoană din cadrul societății pentru care va prezenta 
document care să certifice poziția în societate - carte de munca, acționar).
Sau

Declarație pe propria răspundere care să menționeze că beneficiarul proiectului și/sau reprezentantul legal de proiect va/vor urma un curs de pregătire profesională, până la finalizarea proiectului, înaintea 
ultimei plăţi a ajutorului.

  NEELIGIBILITATEA investiției este determinată de neîndeplinirea:

1.2 – Solicitantul respectă condi țiile de eligibilitate?
1.4 – Solicitantul și-a respectat în totalitate angajamentele luate în Declarația pe proprie răspundere F?
EG3 – Beneficiarul trebuie să demonstreze viabilitatea investiției
EG9 – Construcția, modernizarea și extinderea clădirilor trebuie să respecte prevederile PUG
EG13 - Beneficiarul sau responsabilul legal de proiect să facă dovada deţinerii de aptitudini manageriale/marketing sau în acord cu activitatea propusă prin proiect (experienţă/cursuri de formare profesională 
absolvite - cel puţin nivel de iniţiere, cursuri de calificare etc.) sau să le dobândească până la efectuarea ultimei plăţi

1.2 – Solicitantul respectă condi țiile de eligibilitate?
Pentru respectarea acestui criteriu este necesar să se prezinte și Certificat de Atestare Fiscală emis de Autoritatile administratiei publice locale, in raza carora isi au sediul social si/sau punctul de lucru (numai 
in cazul in care solicitantul este proprietar asupra imobilelor), pentru obligatiile de plata catre bugetul local, după caz. În cazul acestui proiect, a fost ata șat Certificatul de Atestare Fiscală emis de 
Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Vatra Dornei, nu și cel emis de Autoritatea Administrației publice a Comunei Ciocănești.

1.4 – Solicitantul și-a respectat în totalitate angajamentele luate în Declarația pe proprie răspundere F?
Solicitantul nu și-a asumat punctul 6 din Declarația F – „Declar că organizația pe care o reprezint ARE datorii către instituții de credit și/sau instituții financiare nebancare  pentru care prezint graficul de 
rambursare / Declar că organizația pe care o reprezint NU ARE datorii către instituții de credit și/sau instituții financiare nebancare”.

EG3 – Beneficiarul trebuie să demonstreze viabilitatea investiției
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CS1 CS2 CS3 CS4 Totală PERE Totală PERE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Punctaj

Valoare 
publică

Nr.
crt.

Cod proiect Data

Total   
cumulat 
(valoare 
publică)

Criterii de Eligibilitate neîndeplinite

lic
ita
ţia

Proiecte neeligibile 313 - C

Standarde Criterii de selecţie

Se
ct

or
 p

rio
rit

ar

Valoare 
eligibilă

Titlu proiect Solicitant

Localizare proiect

39 313 01 12 1 35 00120 2012 5 16

                        "INFIINTARE 
CENTRU LOCAL DE 

INFORMARE SI 
PROMOVARE TURISTICA 
IN COMUNA POJORATA, 

JUDETUL SUCEAVA"

COMUNA 
POJORATA SUCEAVA Comuna/Oras POJORATA 

Sat POJORATA - - - - - - - 173.747 0 173.747 0 6.557.944

Criteriul EG 9 din Criterii Generale de Eligibilitate nu a fost indeplinit deoarece solicitantul nu a prevazut in proiect la Conditiile de Infiintare a Centrelor, Dotarile Tehnice Obligatorii ( la care face referire de 
altfel Capitolul 2.3 Tipuri de investitii si cheltuieli eligibilie din Ghidul Solicitantului, atat la punctul d) instalatii, echipamente si dotari pentru asigurarea conditiilor de climatizare, siguranta la foc si antiefractie 
cat si la punctul i) spatiu amenajat pentru expunere corespunzatoare a materialelor de promovare ) urmatoarele:
- spatiu si dotarile aferente destinate pentru incalzirea constructiei cum ar fi o centrala termica, radiatoare, tevi, racorduri etc (relevante sunt paginile 80-94 din proiect unde in devize nu sunt prezentate 
cheltuieli in acest sens).
- spatiu amenajat pentru expunerea corespunzatoare a materialelor de promovare, aici facem precizarea ca desi s-s prevazut achizitionarea materialelor de promovare, in interiorul cladirii nu s-a identificat in 
cadrul proiectului un spatiu prevazut cu acest scop  

Criteriul EG 12 din Criterii Generale de Eligibilitate nu a fost indeplinit deoarece solicitantul nu a bifat punctul 13 din Declaratia F, neasumandu-si astfel obligativitatea introducerii obiectivului investitional in 
circuitul turistic.
 
Criteriul EG 13 din Criterii Generale de Eligibilitate nu a fost indeplinit deoarece solicitantul nu a semnat documentul privitor la pregatirea profesionala, neasumandu-si astfel obligativitatea angajarii a celor doi 
angajati cu pregatire in domeniul specific proiectului. Precizam ca in proiect s-a atasat un document emis la data de 08.05.2012 semnat de o alta persoana ( semnatura solicitantului de pe acest document nu 
corespunde cu semnatura prezentata in Procura autentificata la notar cu numarul 644 din 15.05.2012 si atasata in proiect la pagina 192 ), care nu avea drept de semnatura in locul solicitantului la data de 
08.05.2012, astfel documentul din proiect de la pagina 173 nefiind valabil pentru proiectul depus.  Proiectul este neeligibil deoarece:

Criteriul 1.4 din Eligibilitatea Solicitantului nu a fost indeplinit deoarece solicitantul nu si-a insusit in totalitate angajamentele luate in F. Declaratia pe proprie raspundere a solicitantului, este vorba despre 
punctul 13 care nu a fost bifat de catre solicitant in Declaratia F depusa la proiect.

Criteriul EG 9 din Criterii Generale de Eligibilitate nu a fost indeplinit deoarece solicitantul nu a prevazut in proiect la Conditiile de Infiintare a Centrelor, Dotarile Tehnice Obligatorii ( la care face referire de 
altfel Capitolul 2.3 Tipuri de investitii si cheltuieli eligibilie din Ghidul Solicitantului, atat la punctul d) instalatii, echipamente si dotari pentru asigurarea conditiilor de climatizare, siguranta la foc si antiefractie 
cat si la punctul i) spatiu amenajat pentru expunere corespunzatoare a materialelor de promovare ) urmatoarele:
- spatiu si dotarile aferente destinate pentru incalzirea constructiei cum ar fi o centrala termica, radiatoare, tevi, racorduri etc (relevante sunt paginile 80-94 din proiect unde in devize nu sunt prezentate 
cheltuieli in acest sens).
- spatiu amenajat pentru expunerea corespunzatoare a materialelor de promovare, aici facem precizarea ca desi s-s prevazut achizitionarea materialelor de promovare, in interiorul cladirii nu s-a identificat in 
cadrul proiectului un spatiu prevazut cu acest scop  

Criteriul EG 12 din Criterii Generale de Eligibilitate nu a fost indeplinit deoarece solicitantul nu a bifat punctul 13 din Declaratia F, neasumandu-si astfel obligativitatea introducerii obiectivului investitional in 
circuitul turistic.
 
Criteriul EG 13 din Criterii Generale de Eligibilitate nu a fost indeplinit deoarece solicitantul nu a semnat documentul privitor la pregatirea profesionala, neasumandu-si astfel obligativitatea angajarii a celor doi 
angajati cu pregatire in domeniul specific proiectului. Precizam ca in proiect s-a atasat un document emis la data de 08.05.2012 semnat de o alta persoana ( semnatura solicitantului de pe acest document nu 
corespunde cu semnatura prezentata in Procura autentificata la notar cu numarul 644 din 15.05.2012 si atasata in proiect la pagina 192 ), care nu avea drept de semnatura in locul solicitantului la data de 
08.05.2012, astfel documentul din proiect de la pagina 173 nefiind valabil pentru proiectul depus.

SEC din cadrul CRPDRP 1 IASI considera proiectul ca fiind neeligibil pentru neandepliniea Criteriului 1.4 din Eligibilitatea Solicitantului si a criteriilor EG 9, EG 12 si EG 13 din Criterii Generale de Eligibilitate.  
Criteriul 1.4 din Eligibilitatea Solicitantului nu a fost indeplinit deoarece solicitantul nu si-a insusit in totalitate angajamentele luate in F. Declaratia pe proprie raspundere a solicitantului, este vorba despre 
punctul 13 care nu a fost bifat de catre solicitant in Declaratia F depusa la proiect.  

40 313 01 12 1 35 00140 2012 5 16

CENTRU LOCAL DE 
INFORMARE TURISTICA IN 

COMUNA BREAZA  SI 
PROXIMITATI; 

DEZVOLTARE SI 
MARKETING TURISTIC

COMUNA 
BREAZA SUCEAVA Comuna/Oras BREAZA Sat 

BREAZA - - - - - - - 175.177 0 175.177 0 6.733.121

Criteriul 1.7 din Eligibilitatea Solicitantului nu a fost indeplinit deoarece Comuna Breaza din Judetul Suceava nu se regaseste in Sectiunea a VIII a zone cu resurse turistice din Planul de Amenajare a 
Teritoriului National din Ordonanta de Urgenta nr 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national sectiunea a VIII a zone cu resurse turistice, cu modificarile si completarile ulterioare.  
Criteriul 1.7 din Eligibilitatea Solicitantului nu a fost indeplinit deoarece Comuna Breaza din Judetul Suceava nu se regaseste in Sectiunea a VIII a zone cu resurse turistice din Planul de Amenajare a 
Teritoriului National din Ordonanta de Urgenta nr 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national sectiunea a VIII a zone cu resurse turistice, cu modificarile si completarile ulterioare.

SEC din cadrul CRPDRP 1 IASI considera proiectul ca fiind neeligibil pentru neandepliniea Criteriului 1.7 din Eligibilitatea Solicitantului.  

41 313 01 12 1 35 00165 2012 5 16

CONSTRUIRE CENTRU 
LOCAL DE INFORMARE 
TURISTICA IN COMUNA 

BAIA, JUDETUL SUCEAVA

COMUNA BAIA SUCEAVA Comuna/Oras BAIA Sat 
BAIA - - - - - - - 84.183 0 84.183 0 6.817.304

Nu este indeplinit pct.1.2 – Solicitantul respecta conditiile de eligibilitate? (doc.13.1): 

- Din lista documentelor obligatorii ce trebuiesc anexate Cererii de Finantare lipseste in fizic documentul  - Certificatul de atestare fiscala privind impozitul si taxele locale pentru obligatiile de plata catre 
bugetul local (doc.13.1), emis de Comuna Baia in calitate de Autoritate a administratiei publice locale ; Astfel, nu se verifica faptul daca Comuna Baia figureaza sau nu cu creante bugetare catre bugetul 
local(certificatul local ar fi trebuit sa mentioneze clar lipsa datoriilor locale sau bararea liniei in care ar trebui sa fie mentionate); Lipsa documentului 13.1 din cererea de finantare atrage dupa sine 
nerespectarea conditiilor de eligibilitate de catre solicitantul Comuna Baia, specificate la pct.1.2 din fisa E3.1;

Nu este indeplinit criteriul de eligibilitate EG 3 (doc.1 S.F.):

- Solicitantul  nu a descris si respectat  in integralitatea sa Continutul  cadru al Studiului de fezabilitate pentru beneficiarii publici:
La cap. 2 – Descrierea investiţiei - în cazul în care, anterior studiului de fezabilitate, nu s-a  elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investiţii pe termen lung, solicitantul trebuie sa propuna 
in S.F. minim doua scenarii tehnico-economice prin care pot fi atinse obiectivele proiectului de investiţii. In Studiul de Fezabilitate a fost descris doar un  singur scenariu, respectiv cel prin care se propune 
infiintarea unui centru de informare turistica, fara a se propune si descrie un scenariu alternativ ce ar fi trebuit comparat cu scenariul propus;

Pct.3.5 - Valoarea cheltuielilor eligibile pentru investitiile din componenta D nu se incadreaza in suma de 10.000 Euro.  Nu este indeplinit pct.1.2 – Solicitantul respecta conditiile de eligibilitate? (doc.13.1): 

- Din lista documentelor obligatorii ce trebuiesc anexate Cererii de Finantare lipseste in fizic documentul  - Certificatul de atestare fiscala privind impozitul si taxele locale pentru obligatiile de plata catre 
bugetul local (doc.13.1), emis de Comuna Baia in calitate de Autoritate a administratiei publice locale ; Astfel, nu se verifica faptul daca Comuna Baia figureaza sau nu cu creante bugetare catre bugetul 
local(certificatul local ar fi trebuit sa mentioneze clar lipsa datoriilor locale sau bararea liniei in care ar trebui sa fie mentionate); Lipsa documentului 13.1 din cererea de finantare atrage dupa sine 
nerespectarea conditiilor de eligibilitate de catre solicitantul Comuna Baia, specificate la pct.1.2 din fisa E3.1;

Pct.1.3 - Solicitantul nu se regaseste in bazele de date SAPARD/FEADR cu investitii similare; S-a atasat print screen cu rezultatul verificarii;

Pct.1.6 - Pentru solicitantii publici nu se verifica codul CAEN
  Nu este indeplinit criteriul de eligibilitate EG 3 (doc.1 S.F.):

- Solicitantul  nu a descris si respectat  in integralitatea sa Continutul  cadru al Studiului de fezabilitate pentru beneficiarii publici:
La cap. 2 – Descrierea investiţiei - în cazul în care, anterior studiului de fezabilitate, nu s-a  elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investiţii pe termen lung, solicitantul trebuie sa propuna 
in S.F. minim doua scenarii tehnico-economice prin care pot fi atinse obiectivele proiectului de investiţii. In Studiul de Fezabilitate a fost descris doar un  singur scenariu, respectiv cel prin care se propune 
infiintarea unui centru de informare turistica, fara a se propune si descrie un scenariu alternativ ce ar fi trebuit comparat cu scenariul propus;

  Fisa de verificare a rezonabilităţii preţurilor nu se aplica in cazul achizitiilor publice 
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42 313 01 12 2 38 00018 2012 5 14

CENTRU LOCAL DE 
INFORMARE TURISTICA IN 

COMUNA BAIA SI 
PROXIMITATI; 

DEZVOLTARE SI 
MARKETING TURISTIC

COMUNA BAIA TULCEA Comuna/Oras BAIA Sat 
BAIA - - - - - - - 175.177 0 175.177 0 6.992.481

Nu se respecta criteriul 1.7 din verificarea eligibilitatii solicitantului in sensul ca centrul de informare turistica este amplasat in comuna Baia din judetul Tulcea care nu este identificata in sectiunea a VIII-a – 
zone cu resurse turistice din Planul de amenajare a teritoriului national. Se incalca astfel prevederile Ghidului solicitantului care arata la  „CRITERII obligatorii pentru centrele locale de informare şi promovare 
turistică: e) Centrele locale de informare și promovare turistică vor fi amplasate doar în comunele care sunt identificate în secțiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice din Planul de Amenajare a Teritoriului 
Național ( Ordonanța de Urgență nr. 142 din 28 octombrie 2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național, Secțiunea a VIII- a, zone cu resurse turistice cu modificările și completările 
ulterioare)”.  EG 1-  nu s-a prezentat controlul de legalitate al Prefectului in conformitate cu prevederile art.115, alin.(7) din legea nr.115/2001  la HCL nr.26 din 09.04.2012 care completeaza inventarul 
bunurilor ce alcatuiesc domeniul privat al comunei Baia aprobat prin HCL nr.35 / 11.05.2011.In aceasta hotarare,  in lista bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Baia, judetul Tulcea, la pozitia 3 – 
teren rampa Baia, T5,P112, la observatii scrie „P112/2 ( parcela pe care se construieste centrul local de informare turistica ) -   1000 mp- trecut in domeniul public al statului si administrare APIA –HCL Baia 
21/2008.Din acest motiv era strict necesar prezentarea controlului de legalitate al Prefectului.

EG 9 – nu sunt respectate criteriile obligatorii de infiintare a Centrelor locale de informare si promovare turistica si anume:

1.In Ghidul solicitantului pe masura 112, varianta 06 din martie 2012,  se arata un alt criteriu obligatoriu” -  DOTĂRI tehnice:a) 2 încăperi, din care una pentru primirea publicului (fiecare încăpere va avea între 
15 şi 25 mp). b) mijloace de telecomunicaţie: telefon fix şi fax;c) 1 echipament hardware şi software, acces la Internet;d) instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de climatizare, siguranţă la 
foc şi antiefracţie;e) grup sanitar;f) mijloace fixe de tipul mobilier, dotări de uz gospodăresc şi protecţia muncii, de bună calitate;g) utilizarea exclusivă a spa țiului pentru activitatea centrului local de informare și 
promovare turistică și intrare separată, cu acces facil pentru turiști;h) materiale de informare și promovare utilizate în scopul dezvoltării și/ sau marketingului
serviciilor turistice legate de turismul rural;i) spaţiu amenajat pentru expunere corespunzătoare a materialelor de promovare;
j) bază de date cu structurile de primire turistică locale şi site propriu de promovare şi informare, cu posibilitatea de legare la centrele naţionale de promovare turistică cu accces on-line pentru colectarea şi 
diseminarea informaţiilor turistice. d) dezvoltarea şi/ sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural;Elaborarea de materiale promoţionale, precum prima editare a materialelor în scopul promovării 
acţiunilor turistice: broşuri de prezentare, panouri de informare, hăr ți, planuri ale
localităților, ghiduri turistice, CD-uri, DVD-uri, postere, website-uri informare și/ sau promovare. Atenţie! Investiţiile eligibile pentru această componentă se rezumă la materialele promoţionale enumerate 
anterior. Toate materialele promoţionale vor fi 
inscripţionate cu textul: „Acest material promoţional se distribuie gratuit.”.
Din analiza studiului de fezabilitate si  a planselor desenate a reiesit ca acest criteriu nu este indeplinit , din urmatoarele considerente:
• In SF, la cap.2.2c) – descrierea constructiva, functionala si tehnologica- exista specificate suprafetele fiecarei incaperi care fac parte din centrul de informare: la parter un hol- 14,71 mp, casa scarii-7,18 mp, 
o debara de 1,82 mp , centrala termica – 6,52 mp, birou primire vizitatori - 16,13 mp, spatiu expunere materiale pentru promovare - 23,02 mp, windfand - 5,82 mp, terasa- 15,00 mp, terasa intrare - 5,78 mp, 
grup sanitar - 2,29 mp, iar la mansarda,  un depozit de materiale publicitare - 18,59 mp, un oficiu de 16,13 mp, casa scarii – 7,18 mp, hol – 10,16 mp, grup sanitar barbati – 4,76 mp, grup sanitar femei – 4,94 
mp, balcon- 10,9 mp si o debara de 4,76 mp.
Se observa ca nu se respecta criteriul mentionat la punctul 1 deoarece exista patru incaperi cu suprafata cuprinsa intre 15-25 mp : un oficiu, un depozit materiale publicitare, birou primire vizitatori  in loc de 
doua . Exista doua incaperi debara care nu sunt trecute la criteriile obligatorii si un grup sanitar in plus care nu este justificat. Spaţiul amenajat pentru expunere corespunzătoare a materialelor de promovare 
specificat in Ghidul solicitantului pe masura 313 nu inseamna neaparat  o incapere  special destinata expunerii materialelor de promovare, in SF si planse desenate exiistand o incapere special destinata in  
suprafata de 23,02 mp,  ci acest spatiu cu vitrine amenajate corespunzator putea fi amenajat  in holul de la intrare parter care are 14,71 mp.

• Sunt neconcordante intre cele specificate in SF si plansele desenate A2-A10. In plansele desenate se poate observa alta structura functionala a incaperilor si anume: parter- un hol- 14,71 mp, casa scarii – 
7,18 mp, o debara de 1,82 mp , centrala termica – 6,52 mp, birou primire vizitatori - 16,13 mp, spatiu expunere materiale pentru promovare - 23,02 mp, windfand - 5,82 mp, terasa- 15,00 mp, terasa intrare - 
5,78 mp, grup sanitar - 2,29 mp, iar la mansarda,  un birou - 18,59 mp, un birou publicitate - 16,13 mp, casa scarii – 7,18 mp, hol – 10,16 mp, grup sanitar barbati – 4,76 mp, grup sanitar femei – 4,94 mp, 
balcon- 10,9 mp si o debara de 4,76 mp si gol peste parter de 16,06 mp.
Se observa ca sunt schimbari de functionalitate la incaperile de la mansarda, spatiul oficiu se transforma in birou publicitate si depozitul materiale publicitate in birou.  Chiar si in aceasta situatie, exista trei 
incaperi intre 15-25 mp in loc de doua, incaperea care nu este in concordanta cu criteriile obligatorii este biroul publicitate sau birou . Deasemenea cele doua incaperi debara nu sunt mentionate in aceste 
criterii si  grupul sanitar de la parter nu este justificat, existand doua grupuri sanitare la mansarda.Exista si o incapere destinata expunerii materialelor de promovare in suprafata de 23,02 mp, desi acestea 
puteau fi expuse in holul de la intrare care are o suprafata generoasa de 14,71 mp.
• Dotarile centrului de informare nu corespund cu cele mentionate in Ghidul solicitantului, urmatoarele dotari  fiind neeligibile: masuta TV, mobilier oficiu, videoproiector, ecran de protectie, aparat foto digital, 
camera video, DVD player, calculator notebook – 1 buc., mouse+ mousepad, geanta notebook – 1 buc.,  frigider, masina de gatit, hota, cafetiera, aspirator, acestea nu pot incadrate nici la dotarile de uz 
gospodaresc si nici la categoria de mijloace fixe si nu au functionalitate eligibila in cadrul centrului de informare turistica;
• La componenta d) dezvoltarea si/sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural prin elaborare de materiale promotionale, s-au prevazut cate 10.000 bucati de pliante sau brosuri  – 2.500 euro, 
elaborare si creare pliant prezentare – 800 euro, realizare CD prezentare - 3.000 buc. - 1.890 euro, realizare pagina web cu 15-20 pagini, galerie foto, formular de contact- 1300 euro, baza de date cu 
structurile de primire turistice locale si cuplare a acesteia la reteaua nationala- 800 euro, bener stradal- 1050 euro, valoare totala 8.340 euro. Fata de acest numar propus, nu s-a facut nici o justificare a 
acestora, nu s-a precizat numarul de structuri de primire turisti din zona, numarul targurilor si expozitiilor la care se va participa. Ca urmare, numarul acestora se limiteaza la 1.000 bucati pentru pliante – 250 
euro si CD-uri –uri 500 bucati – 315 euro. Banerele stradale in  numar de trei  nu sunt  precizate in criteriile obligatorii, centrul fiind semnalizat printr-o firma / panou luminoasa, astfel incat acestea devin 
neeligibile.Deasemenea cheltuiala  de 800 euro referitoare la  elaborarea si crearea unui pliant de prezentare de 800 euro nu este justificata deoarece este vorba de un singur pliant si oferta prezentata nu 
prezinta aceasta valoare, iar crearea acestui pliant se face de catre beneficiar impreuna cu furnizorul pentru acest serviciu, fiind neligibila. In concluzie, valoarea eligibila pentru aceasta componenta ramane la 

43 313 01 12 2 38 00019 2012 5 14

CENTRU LOCAL DE 
INFORMARE TURISTICA IN 

COMUNA FRECATEI SI 
PROXIMITATI; 

DEZVOLTARE SI 
MARKETING TURISTIC

COMUNA 
FRECATEI TULCEA Comuna/Oras FRECATEI 

Sat FRECATEI - - - - - - - 175.177 0 175.177 0 7.167.658

1.7 Investiţia de tip Centru local de informare şi promovare turistică este amplasată într-una din comunele care sunt identificate în secţiunea a VIII a zone cu resurse turistice din Planul de Amenajare a 
Teritoriului Naţional (Ordonanţa de Urgenţă nr. 142/ 2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional secţiunea a VIII a zone cu resurse turistice, cu modificările şi completările ulterioare)?

Comuna FRECATEI, judetul TULCEA nu se regaseste  in în secţiunea a VIII a zone cu resurse turistice din Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional (Ordonanţa de Urgenţă nr. 142/ 2008 privind aprobarea 
Planului de amenajare a teritoriului naţional secţiunea a VIII a zone cu resurse turistice, cu modificările şi completările ulterioare – anexa 10 de pe site-ul www.apdrp.ro .

Prin urmare se bifeaza la acest punct cu NU, proiectul fiind declarat neeligibil, nu se continua evaluarea acestuia.
  EG9 Construcţia, modernizarea şi extinderea clădirilor trebuie să respecte prevederile PUG

CRITERII obligatorii pentru centrele locale de informare şi promovare turistică:

a) Sediile centrelor locale de informare şi promovare turistică trebuie să fie situate în
centrul localităţilor, pe străzi cu circulaţie intensă, în clădiri independente sau la parterul unor imobile cu acces facil pentru turişti.

Se observa din planul de situatie pag 180 ca spatiul propus pentru a se realiza investitia nu se regaseste in centrul localitatii. Terenul propus este la iesirea din localitate langa niste magazii, grajduri, etc. Deci 
nu indeplineste criteriul. 
Proiectul se declara neeligibil si nu se continua evaluarea acestuia, nu se intocmeste buget, plan financiar.
  1.7 Investiţia de tip Centru local de informare şi promovare turistică este amplasată într-una din comunele care sunt identificate în secţiunea a VIII a zone cu resurse turistice din Planul de Amenajare a 
Teritoriului Naţional (Ordonanţa de Urgenţă nr. 142/ 2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional secţiunea a VIII a zone cu resurse turistice, cu modificările şi completările ulterioare)?

Comuna FRECATEI, judetul TULCEA nu se regaseste  in în secţiunea a VIII a zone cu resurse turistice din Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional (Ordonanţa de Urgenţă nr. 142/ 2008 privind aprobarea 
Planului de amenajare a teritoriului naţional secţiunea a VIII a zone cu resurse turistice, cu modificările şi completările ulterioare – anexa 10 de pe site-ul www.apdrp.ro .

Prin urmare se bifeaza la acest punct cu NU, proiectul fiind declarat neeligibil, nu se continua evaluarea acestuia.

EG9 Construcţia, modernizarea şi extinderea clădirilor trebuie să respecte prevederile PUG

CRITERII obligatorii pentru centrele locale de informare şi promovare turistică:

a) Sediile centrelor locale de informare şi promovare turistică trebuie să fie situate în
centrul localităţilor, pe străzi cu circulaţie intensă, în clădiri independente sau la parterul unor imobile cu acces facil pentru turişti.

Se observa din planul de situatie pag 180 ca spatiul propus pentru a se realiza investitia nu se regaseste in centrul localitatii. Terenul propus este la iesirea din localitate langa niste magazii, grajduri, etc. Deci 
nu indeplineste criteriul. 
Proiectul se declara neeligibil si nu se continua evaluarea acestuia, nu se intocmeste buget, plan financiar.
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CENTRU LOCAL DE 
INFORMARE TURISTICA IN 

COMUNA CARCALIU SI 
PROXIMITATI; 

DEZVOLTARE SI 
MARKETING TURISTIC

COMUNA 
CARCALIU TULCEA Comuna/Oras CARCALIU 

Sat CARCALIU - - - - - - - 175.177 0 175.177 0 7.342.835

1.7 - Investiţia nu se gaseste intr-una din comunele mentionate in OUG 142/2008 iar cererea de finanţare este neeligibila.
1. In Ghidul solicitantului pe masura 112 , varianta 06 din martie 2012 se arata „CRITERII obligatorii pentru centrele locale de informare şi promovare turistică : a) Sediile centrelor locale de informare şi 
promovare turistică trebuie să fie situate în
centrul localităţilor, pe străzi cu circulaţie intensă, în clădiri independente sau la parterul unor imobile cu acces facil pentru turişti”.
In conformitate cu planul de situatie de la pag. 173 si in plansa de la  pag. 307 se observa ca parcela pe care se va construi centrul de informare nu respecta acest criteriu obligatoriu, nefiind situata in centrul 
ci un afara localitatii Carcaliu, asa cum se poate observa si din fotografiile atasate la cererea de finantare la pag.309-318.
  1.7 - Investiţia nu se gaseste intr-una din comunele mentionate in OUG 142/2008 iar cererea de finanţare este neeligibila.  EG 9 - nu sunt respectate criteriile obligatorii de infiintare a Centrelor locale de 
informare si promovare turistica si anume:

1. In Ghidul solicitantului pe masura 112 , varianta 06 din martie 2012 se arata „CRITERII obligatorii pentru centrele locale de informare şi promovare turistică : a) Sediile centrelor locale de informare şi 
promovare turistică trebuie să fie situate în
centrul localităţilor, pe străzi cu circulaţie intensă, în clădiri independente sau la parterul unor imobile cu acces facil pentru turişti”.
In conformitate cu planul de situatie de la pag. 173 si in plansa de la  pag. 307 se observa ca parcela pe care se va construi centrul de informare nu respecta acest criteriu obligatoriu, nefiind situata in centrul 
ci un afara localitatii Carcaliu, asa cum se poate observa si din fotografiile atasate la cererea de finantare la pag.309-318.
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CENTRU LOCAL DE 
INFORMARE TURISTICA IN 

COMUNA CERNA SI 
PROXIMITATI; 

DEZVOLTARE SI 
MARKETING TURISTIC

COMUNA CERNA TULCEA Comuna/Oras CERNA Sat 
CERNA - - - - - - - 175.177 0 175.177 0 7.518.012

punctele 1.6 si 1.8 trebuiesc bifate cu Nu este cazul  Proiectul nu indeplineste urmatoarele criterii de eligibilitate:
1. Punctul 1.7  din Eligibilitatea solicitantului-Solicitantul propune prin proiect investitie de tip Centru local de informare si promovare turistica. Comuna Cerna nu se regaseste in sectiunea a VIIIa zone cu 
resurse turistice din Planul de Amenajare a Teritoriului National.
2. Urmatoarele investitii nu sunt eligibile: 
-mansarda si dotarile aferente acestor spatii: parter: depozit materiale publicitare(18,59mp), oficiu(16,13mp), casa scarii(7,18mp), hol(10,16mp), grup sanitar barbati(4,51mp), grup sanitar femei(9,94mp), 
debara(4,76mp), balcon(10,9mp).
-mobilier oficiu,frigider, masina de gatit, hota, cafetiera, aspirator, aparat foto digital, camera video, 1 buc calculator notebook, 1 mouse+mousepad, 1 geanta notebook, 1buc Soft Microsoft Office Multi 
language CD, 1 buc Soft Windoes XP Professional SP3, 1 buc Soft Antivirus, 1 buc Adobe Acrobat 9 Professinal.
-panourile solare nu sunt eligibile pe componenta c.
-multifunctionala A3( copiator, scaner, imprimanta color pentru realizarea de brosuri de prezentare si promovare a serviciilor oferite catre turisti, brosuri si fluturasi).
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46 313 01 12 2 38 00062 2012 5 16

CENTRU LOCAL DE 
INFORMARE TURISTICA IN 

COMUNA MAHMUDIA SI 
PROXIMITATI; 

DEZVOLTARE SI 
MARKETING TURISTIC

COMUNA 
MAHMUDIA TULCEA Comuna/Oras MAHMUDIA 

Sat MAHMUDIA - - - - - - - 175.177 0 175.177 0 7.693.189

Nu s-au intocmit plan financiar si buget, proiectul fiind neeligibil.  Nu se indeplinesc criteriile de eligibilitate EG1,  EG 9 si EG16: 

EG 1-  nu s-a prezentat controlul de legalitate al Prefectului in conformitate cu prevederile art.115, alin.(7) din legea nr.115/2001  la HCL nr. 58 din 27.07.2005 care aproba inventarul bunurilor ce alcatuiesc 
domeniul privat comunei Mahmudia.

EG 9 – nu sunt respectate criteriile obligatorii de infiintare a Centrelor locale de informare si promovare turistica si anume:

1. In Ghidul solicitantului pe masura 112 , varianta 06 din martie 2012 se arata „CRITERII obligatorii pentru centrele locale de informare şi promovare turistică :
 a) Sediile centrelor locale de informare şi promovare turistică trebuie să fie situate în
centrul localităţilor, pe străzi cu circulaţie intensă, în clădiri independente sau la parterul unor imobile cu acces facil pentru turişti”.
In conformitate cu planul de situatie de la pag.188 se observa ca parcela pe care se va construi centrul de informare nu respecta acest criteriu obligatoriu, nefiind situata in centrul localitatii Mahmudia, ci la 
intrarea in localitate.  

2. d) În faţa sau în imediata apropiere a centrului local de informare şi promovare turistică trebuie amenajate locuri de parcare gratuită, maximum 3 locuri de parcare.  
In SF la pag. 91 se mentioneaza urmatoarele:” se prevede amenajarea in lateralul cladirii an unei parcari destinate Centrului de informare turistica unde vor putea fi parcate trei masini, pe o suprafata de cca 
100 mp. In plus, se vor amenaja alei pietonale pe o suprafata de 20 mp,...”. Suprafata de 100 mp este mult prea mare pentru 3 locuri de paracare, iar planul de situatie de la pag 189, cu 3 locuri de parcare 
este in discordanta cu planul prezentat la pag 243 unde apar 9 locuri de parcare. In aceste conditii se constata ca nu este respectata conditia de maxim 3 locuri de parcare.

3. Nu sunt respectate criteriile obligatorii de infiintare a Centrelor locale de informare si promovare turistica si anume: 
In Ghidul solicitantului pe masura 313, varianta 06 din martie 2012 criterii obligatorii ” -  DOTĂRI tehnice: a) 2 încăperi, din care una pentru primirea publicului (fiecare încăpere va avea între 15 şi 25 mp).”  Din 
analiza studiului de fezabilitate si  a planselor desenate a reiesit ca acest criteriu nu este indeplinit. Se observa ca nu se respecta criteriul mentionat la punctul a), deoarece in cladirea propusa avand parter si 
etaj exista patru incaperi cu suprafata cuprinsa intre 15-25 mp in loc de doua, astfel: parter-  birou primire vizitatori si spatiu expunere materiale promotionale, iar la mansarda-birou publicitate si birou. Mai 
mult de atat regasim grupuri sanitare, debarale, holuri, balcon, in plus fata de criteriile obligatorii. Aria utila „casa parter + mansarda„ este de 175,44 mp la care se adauga 23,74 mp terase parter si balcon de 
10,90 mp la mansarda, cu mult peste suprafetele mentionate in criteriile obligatorii, ceea ce conduce la neindeplinirea criteriului EG 9.
 Alte observatii asupra Studiului de fezabilitate, care conduc la neindeplinirea criteriului EG 9: Sunt neconcordante intre cele specificate in SF si plansa desenate A3. In plansa desenata se poate observa alta 
structura functionala a incaperilor fata de structura prezentata la pag 83-84 a SF – incaperile si functiunea acestora difera in planse fata de partea scrisa.
 Dotarile centrului de informare nu corespund cu cele mentionate in Ghidul solicitantului, avand prinse in bugetsi cheltuieli care nu sunt considerate eligibile: masuta TV,TV, mobilier oficiu, videoproiector, 
ecran de protectie, aparat foto digital, camera video, DVD player, calculator notebook, mouse+ mousepad, geanta notebook, frigider, masina de gatit, hota, cafetiera, aspirator, etc acestea nu pot incadrate 
nici la dotarile de uz gospodaresc si nici la categoria de mijloace fixe si nu au functionalitate eligibila in cadrul centrului de informare turistica; 
La componenta d) dezvoltarea si/sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural prin elaborare de materiale promotionale, s-au prevazut mai multe materiale decat este necesar. Fata de acest 
numar propus, nu s-a facut nici o justificare a acestora, nu s-a precizat numarul de structuri de primire turisti din zona, numarul targurilor si expozitiilor la care se va participa. Ca urmare, numarul acestora nu 
este justificat. Banerele stradale in  numar de trei  nu sunt  precizate in criteriile obligatorii, centrul fiind semnalizat printr-o firma / panou luminoasa, astfel incat acestea devin neeligibile. De asemenea 
cheltuiala de 800 euro referitoare la  elaborarea si crearea unui pliant de prezentare de 800 euro nu este justificata deoarece este vorba de un singur pliant si oferta prezentata nu prezinta aceasta valoare, iar 
crearea acestui pliant se face de catre beneficiar impreuna cu furnizorul pentru acest serviciu, fiind neligibila. 
 In concluzie, valorile pentru aceasta componenta, nu se pot valida ca fiind eligibile. Avand in vedere cele mentionate mai sus, adica nu se respecta criteriile obligatorii stipulate in Ghidul solicitantului, criteriul 
EG 9 se considera neindeplinit.  
In concluzie proiectul se declara neeligibil pentru neindeplinirea criteriului EG9 astfel cum a fost detaliat mai sus. 

EG1 – Micro-intreprinderile, atât cele existente cat si cele nou infiintate trebuie sa fie inregistrate si să-şi desfăşoare activitatea propusă prin proiect în spaţiul rural si
EG16. Beneficiarul trebuie să dovedească dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmează să realizeze investiţia.
1. Nu s-a prezentat controlul de legalitate al Prefectului in conformitate cu prevederile art.115, alin.(7) din legea nr.115/2001  la HCL nr. 58 din 27.07.2005 care aproba inventarul bunurilor ce alcatuiesc 
domeniul privat comunei Mahmudia.

2. Nu a fost delimitata clar, prin documente (hotarare de consiliu local, inventar, extras de carte funciara) delimitarea suprafetei de teren aferenta construirii centrului de informare turistica.
S-a observat in extrasul de carte funciara prezentat si in HCL 58/2005 ca terenul aferent investitiei este o suprafata de 54.703,97 mp care este lotizata in vederea vanzarii. Suprafata efectiva pentru construirea 
centrului de informare turistica nu este delimitata conform legislatiei in vigoare.
Nu se intelege din SF care este imprejmuirea la care se face referire, in buget fiind prinse cheltuieli cu imprejmuirea investitiei.

  Criteriile neindeplinite sunt EG1, EG2, EG9 si EG16, astfel cum au fost detaliate mai sus. La criteriul EG 16 se verifica din nou documentele privind terenul pe care se implementeaza investitia, ca si la EG1.  
1.7 Comuna mahmudia se regaseste pe lista comunelor mentionate in OUG142/2008  Nu se indeplinesc criteriile de eligibilitate EG1,  EG 9 si EG16: 

47 313 01 12 2 38 00074 2012 5 16

CENTRU LOCAL DE 
INFORMARE TURISTICA IN 

COMUNA DAENI SI 
PROXIMITATI; 

DEZVOLTARE SI 
MARKETING TURISTIC

COMUNA DAENI TULCEA Comuna/Oras DAENI Sat 
DAENI - - - - - - - 175.177 0 175.177 0 7.868.366

Verificand in Anexa 10 (Lista comunelor cu potential turistic), constatam ca Daeni, (comuna), jud. Tulcea nu se afla pe aceasta Anexa, parte a OUG 142/2008), deci criteriul este neindeplinit si proiectul este 
neeligibil.   Eligibilitatea solicitantului
          In Ghidul solicitantului, la criterii obligatorii, se mentioneaza:
          e) Centrele locale de informare și promovare turistică vor fi amplasate doar în comunele care sunt identificate în secțiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice din Planul de Amenajare a Teritoriului 
Național ( Ordonanța de Urgență nr. 142 din 28 octombrie 2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național, Secțiunea a VIII- a, zone cu resurse turistice cu modificările și completările 
ulterioare).
          Verificand in Anexa 10 (Lista comunelor cu potential turistic), constatam ca Daeni (comuna) nu se afla pe aceasta Anexa, parte a OUG 142/2008), deci criteriul este neindeplinit. 
          EG 9- Construcţia, modernizarea şi extinderea clădirilor trebuie să respecte prevederile PUG; 
La acest criteriu se verifica daca in Certificatul de urbanism „exista mentiunea cu privire la faptul ca respectiva constructie (noua/modernizata/extinsa) respectă prevederile PUG.” (extras din procedura). 
De asemenea in cazul centrelor locale de informare se « verifică dacă conditiile obligatorii sunt descrise in totalitate in studiul de fezabilitate/memoriu justificativ si corespund  cerintelor ».

Nu sunt respectate criteriile obligatorii de infiintare a Centrelor locale de informare si promovare turistica si anume:
In Ghidul solicitantului pe masura 313, varianta 06 din martie 2012 criterii obligatorii” -  DOTĂRI tehnice: a) 2 încăperi, din care una pentru primirea publicului (fiecare încăpere va avea între 15 şi 25 mp). 
Din analiza studiului de fezabilitate si a planselor desenate a reiesit ca acest criteriu nu este indeplinit.
Se observa ca nu se respecta criteriul mentionat la punctul a), deoarece in cladirea propusa avand parter si mansarda exista patru incaperi cu suprafata cuprinsa intre 15-25 mp in loc de doua, astfel: parter- 
birou primire vizitatori si spatiu expunere materiale promotionale, iar la mansarda-birou publicitate si birou. Mai mult de atat regasim grupuri sanitare, debarale, holuri, balcon, in plus fata de criteriile obligatorii. 
Aria utila „casa parter + mansarda„ este de 175,44 mp la care se adauga 23,74 mp terase parter si balcon de 10,90 mp la mansarda, cu mult peste suprafetele mentionate in criteriile obligatorii, ceea ce 
conduce la neindeplinirea criteriului EG 9.
Alte observatii asupra Studiului de fezabilitate, care conduc la neindeplinirea criteriului EG 9:
Sunt neconcordante intre cele specificate in SF si plansa desenata A3. In plansa desenata se poate observa alta structura functionala a incaperilor fata de structura prezentata la pag 72 a SF – incaperile si 
functiunea acestora difera in planse fata de partea scrisa.
Dotarile centrului de informare nu corespund cu cele mentionate in Ghidul solicitantului, avand prinse in buget si cheltuieli care nu sunt considerate eligibile: masuta TV, mobilier oficiu, videoproiector, ecran 
de protectie, aparat foto digital, camera video, DVD player, calculator notebook, mouse+ mousepad, geanta notebook, frigider, masina de gatit, hota, cafetiera, aspirator, etc acestea nu pot incadrate nici la 
dotarile de uz gospodaresc si nici la categoria de mijloace fixe si nu au functionalitate eligibila in cadrul centrului de informare turistica;
La componenta d) dezvoltarea si/sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural prin elaborare de materiale promotionale, s-au prevazut mai multe materiale decat este necesar. Fata de acest 
numar propus, nu s-a facut nici o justificare a acestora, nu s-a precizat numarul de structuri de primire turisti din zona, numarul targurilor si expozitiilor la care se va participa. Ca urmare, numarul acestora nu 
este justificat. Banerele stradale in  numar de trei  nu sunt  precizate in criteriile obligatorii, centrul fiind semnalizat printr-o firma / panou luminoasa, astfel incat acestea devin neeligibile. Deasemenea 
cheltuiala de 800 euro referitoare la  elaborarea si crearea unui pliant de prezentare de 800 euro nu este justificata deoarece este vorba de un singur pliant si oferta prezentata nu prezinta aceasta valoare, iar 
crearea acestui pliant se face de catre beneficiar impreuna cu furnizorul pentru acest serviciu, fiind neligibila cheltuiala. 
In cadrul Studiului de fezabilitate nu se prezinta nicio structura de primire existenta in comuna Lumina, dar se solicita prin deviz, la dotari, suma de 2.100 euro pentru realizarea „Paginii WEB+baza de date 
structuri primire turisti” .
In concluzie, valorile pentru aceasta componenta, nu se pot valida ca fiind eligibile.
Avand in vedere cele mentionate mai sus, adica nu se respecta criteriile obligatorii stipulate in Ghidul solicitantului, criteriul EG 9 se considera neindeplinit. 

 In concluzie proiectul se declara neeligibil pentru neeligibilitatea solicitantului si neindeplinirea criteriului EG 9 astfel cum a fost detaliat mai sus. 
Nu se continua evaluarea (bugete, plan financiar s.a)  Eligibilitatea solicitantului
          In Ghidul solicitantului, la criterii obligatorii, se mentioneaza:
          e) Centrele locale de informare și promovare turistică vor fi amplasate doar în comunele care sunt identificate în secțiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice din Planul de Amenajare a Teritoriului 
Național ( Ordonanța de Urgență nr. 142 din 28 octombrie 2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național, Secțiunea a VIII- a, zone cu resurse turistice cu modificările și completările 
ulterioare).
          Verificand in Anexa 10 (Lista comunelor cu potential turistic), constatam ca Daeni (comuna) nu se afla pe aceasta Anexa, parte a OUG 142/2008), deci criteriul este neindeplinit. 
          EG 9- Construcţia, modernizarea şi extinderea clădirilor trebuie să respecte prevederile PUG; 
La acest criteriu se verifica daca in Certificatul de urbanism „exista mentiunea cu privire la faptul ca respectiva constructie (noua/modernizata/extinsa) respectă prevederile PUG.” (extras din procedura). 
De asemenea in cazul centrelor locale de informare se « verifică dacă conditiile obligatorii sunt descrise in totalitate in studiul de fezabilitate/memoriu justificativ si corespund  cerintelor ».

Nu sunt respectate criteriile obligatorii de infiintare a Centrelor locale de informare si promovare turistica si anume:
In Ghidul solicitantului pe masura 313, varianta 06 din martie 2012 criterii obligatorii” -  DOTĂRI tehnice: a) 2 încăperi, din care una pentru primirea publicului (fiecare încăpere va avea între 15 şi 25 mp). 
Din analiza studiului de fezabilitate si a planselor desenate a reiesit ca acest criteriu nu este indeplinit.
Se observa ca nu se respecta criteriul mentionat la punctul a), deoarece in cladirea propusa avand parter si mansarda exista patru incaperi cu suprafata cuprinsa intre 15-25 mp in loc de doua, astfel: parter- 
birou primire vizitatori si spatiu expunere materiale promotionale, iar la mansarda-birou publicitate si birou. Mai mult de atat regasim grupuri sanitare, debarale, holuri, balcon, in plus fata de criteriile obligatorii. 

48 313 01 12 1 39 00011 2012 5 16

CENTRU LOCAL DE 
INFORMARE TURISTICA IN 

COMUNA PADURENI SI 
PROXIMITATI; 

DEZVOLTARE SI 
MARKETING TURISTIC

COMUNA 
PADURENI VASLUI Comuna/Oras PADURENI 

Sat PADURENI - - - - - - - 175.177 0 175.177 0 8.043.543

Rezonabilitatea preturilor nu se verifica in acest mod pentru solicitantii publici.  nu se aplica pentru solicitantii publici  Planul financiar nu a fost completat deoarece cererea de finantare nu a fost declarata 
eligibila.  cererea de finantare este declarata neeligibila  Cererea de finantare a fost declarata neeligibila, deoarece nu indeplineste criteriile de eligibilitate EG1, EG16.
Solicitantul nu a prezentat documente din care sa reiasa clar daca terenul pe care se va realiza investitia se afla in patrimoniul comunei. Din inventarul bunurilor care apartin in patrimoniul public al comunei 
Padureni nu a fost posibila identificarea investitiei propuse. HCL mentioneaza ca "obiectivul de investitii va fi amplasat pe terenuri si imobile care se afla in domeniul public al Comunei Padureni", care nu se 
pot identifica in HG privind inventarul bunurilor. 
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49 313 01 12 1 39 00010 2012 5 16

CENTRU LOCAL DE 
INFORMARE TURISTICA IN 

COMUNA LIPOVAT SI 
PROXIMITATI; 

DEZVOLTARE SI 
MARKETING TURISTIC

COMUNA 
LIPOVAT VASLUI Comuna/Oras LIPOVAT Sat 

LIPOVAT - - - - - - - 175.177 0 175.177 0 8.218.720

PCT 1.1: bilantul prezentat in cadrul proiectului este aferent anului 2010.Lipseste bilantul anului precedent depunerii de finantare-2011.  PCT 1.1: bilantul prezentat in cadrul proiectului este aferent anului 
2010.Lipseste bilantul anului precedent depunerii de finantare-2011.  EG1- In cadrul criteriului de eligibilitate se verifica la documentul 4.1-Pentru comune si ADI-uri, pentru cazul in care,,in inventarul 
bunurilor care alcatuiesc domeniul public, atestat prin Hotarare a Guvernului si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, au survenit modificari si/sau completari, expertul verifica Hotararea Consiliului Local 
privind aprobarea modificarilor, cu avizul Prefectului conform legii.,,
Nu s-a prezentat acest document obligatoriu( Hotarare Consiliu Local- doc 4.1), in conditiile in care :
-in inventarul bunurilor care apartin domeniului public al Comunei Lipovat nu s-a identificat investitia propusa, ci doar amplasamentul ,,Dispensar Uman Lipovat,, la pozitia  nr 165( dupa cum se precizeaza in 
studiul de fezabilitate, la pagina 165) .
-suprafata mentionata in inventarul bunurilor comunei Lipovat, la locatia amintita se identifica o suprafata de 7.773 mp, spre deosebire de datele din studiul de fezabilitate, certificatul de urbanism unde se 
regaseste suprafata de 7.200 mp.
 Aceste elemente  evidentiaza clar necesitatea modificarii/completarii, iar lipsa HCL avizata de Prefect conform legii atrage neeligibilitatea acestui criteriu.
EG3- bilantul prezentat in cadrul proiectului este aferent anului 2010.Lipseste bilantul anului precedent depunerii de finantare-2011.
Acest criteriu de eligibilitate, are ca element de verificare si doc 8.1- Hotarare Consiliu Local pentru instrumentarea proiectului, cu verificarea unor puncte obligatorii. Horarea nr 27din 26/august/2011 nu 
contine punctul obligatoriu;,,necesitatea si oportunitatea investitiei,,.
EG16- In cadrul criteriului de eligibilitate se verifica la documentul 4.1-Pentru comune si ADI-uri, pentru cazul in care,,in inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public, atestat prin Hotarare a Guvernului 
si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, au survenit modificari si/sau completari, expertul verifica Hotararea Consiliului Local privind aprobarea modificarilor, cu avizul Prefectului conform legii.,,
Nu s-a prezentat acest document obligatoriu( Hotarare Consiliu Local- doc 4.1), in conditiile in care :
-in inventarul bunurilor care apartin domeniului public al Comunei Lipovat nu s-a identificat investitia propusa, ci doar amplasamentul ,,Dispensar Uman Lipovat,, la pozitia  nr 165( dupa cum se precizeaza in 
studiul de fezabilitate, la pagina 165) .
-suprafata mentionata in inventarul bunurilor comunei Lipovat, la locatia amintita se identifica o suprafata de 7.773 mp, spre deosebire de datele din studiul de fezabilitate, certificatul de urbanism unde se 
regaseste suprafata de 7.200 mp.
 Aceste elemente  evidentiaza clar necesitatea modificarii/completarii, iar lipsa HCL avizata de Prefect conform legii atrage neeligibilitatea acestui criteriu.
Alte observatii: 
Tinand cont de faptul ca bransamentul la  utilitati( energie electrica, apa, alei pietonale) depasesc limita de proprietate a beneficiarului  si acestea reprezinta o cheltuiala neeligibila. 
Toate aceste elemente determina neeligibilitatea proiectului.

  PCT 1.1: bilantul prezentat in cadrul proiectului este aferent anului 2010.Lipseste bilantul anului precedent depunerii de finantare-2011.

Punctul 3- Verificarea bugetului indicativ :
1.Ghidul solicitantului aferent masurii 313, prevede pentru componenta C- investitii in infrastructura la scara mica precum centrele de informare, respectarea conditiilor de infiintare-criterii, dotari si personal. 
1. Intrucat in studiul de fezabilitate/memoriul justificativ nu sunt descrise in mod expres, criteriile obligatorii, se aplica urmatorul paragraf din ghidul solicitantului, pg 15:,, nedetalierea si neindeplinirea in 
totalitate a acestor conditii conduce la neeligibilitatea cheltuielilor aferente infiintarii centrelor locale de informare.,,.
2.1 In cadrul sectiunii ,,Dotari tehnice,, sunt permise doar doua incaperi, din care una pentru primirea publicului(fiecare incapere va avea intre 15 si 25 mp) si grup sanitar.

Prin proiect , planul parter prevede urmatoarea compartimentare:
hol-14,71mp, casa scarii- 7,18 mp, centrala termica-6,52mp, birou primire vizitatori-16,13mp, spatiu expunere materiale pentru promovare- 23,02 windfang-5,82, terasa-15 mp, terasa intrare-5,78mp,grup 
sanitar-2,29 mp, debara- 1,82 mp                                  Total parter: 98,27 mp
Se observa conform descrierii din studiul de fezabilitate, pagina 91 si 92 si a ghidului solicitantului,  incadrarea locatiilor principale in categoria incaperi intre 15 si 25 mp astfel:
Birou1: incapere primire turisti-respecta destinatia si suprafata
Birou 2:,,reprezinta incaperea in care se vor prezenta video spectacole si festivaluri....,,- se incadreaza in limita maxima a suprafetei incaperii permise , iar in ceea ce priveste destinatia, nu sunt precizari 
suplimentare in ghid referitoare la utilitatea acesteia.
Prin proiect , planul mansarda prevede urmatoarea compartimentare : depozit materiale publicitare-18,59mp, oficiu-16,13mp, casa scarii-7,18 mp, hol-10,16 mp, grup sanitar barbati-4,51 mp, grup sanitar 
femei-4,94 mp, debara- 4,76mp, balcon-10,9 mp.                                                 Total mansarda: 77,17 mp.
In aceste conditii terasa- plan parter, in suprafata de 15 mp , precum si toate spatiile destinate mansardei sunt neeligibile.
2.2. In aceeasi sectiune- Dotari tehnice , se face referire in ghid doar la urmatoarele tipuri de dotari:mijloace de telecomunicatie: telefon fix si fax;1 echipament hardware si software,Instalatii, echipamente si 
dotari pentru asigurarea conditiilor de climatizare, siguranta la foc si antiefractie, mijloace fixe de tipul mobilier, dotari de uz gospodaresc si protectia muncii, materiale de informare si promovare.
Astele dotari precum: videoproiector, eccran proiectie, aparat foto, camera video performanta, televizor, DVD player, calculator notebook*(sunt mentionate 2 bucati, eligibil poate fi doar 1 bucata), mouse*(sunt 
mentionate 2 bucati, eligibil poate fi doar 1 bucata), geanta notebook, masina de gatit, hota, mobiler depozit , reprezinta cheltuieli neeligibile.
 

50 313 01 12 4 40 00021 2012 5 16
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INFORMARE TURISTICA IN 

COMUNA PERISANI 
JUDETUL VALCEA

COMUNA 
PERISANI VILCEA Comuna/Oras PERISANI 

Sat MLACENI - - - - - - - 182.512 0 182.512 0 8.401.232

EG1- Comuna Perisani doreste sa amenajeje un Centru de Informare Turistica in cladire gradinita existenta in satul Mlaceni.Constructia care se modernizeaza in DALI –Gradinita Mlaceni se gaseste in MO 
981 bis la poz. 96 cu suprafata de 124mp.In documentatia de avizare nu se face referire la regimul juridic al investitiei .Suprafata construita in DALI conform descrierilor lucrarilor este de 139,02mp ,suprafata 
care depaseste domeniul public publicat in MO,deci investitia nu are in totalitate domeniu public.Cu ordinul nr.257/10.12.2002,Prefectura jud. Valcea face trecerea in proprietatea privata a comunei a 87 
ha,lucru care nu este dovedit de beneficiar prin HCL de trecere in domeniul privat al comunei.
EG 3- Hotararea nr 37/11.05.2012 pentru instrumentarea proiectului se refera la o alta titulatura ,, Amenajare marcaje turistice,refugii turistice de utilitate publica si centru de informare in comunele 
Perisani,Titesti si Boisoara ” fata de titulatura  corecta din Cererea de Finantare .Deasemenea cu aceasta titulatura apar si alte documente in dosarul CF .Nu se respecta manualul de procedura si implicit HG 
28/2008 prin neprezentarea scenariilor tehnico-economice si alegerea variantei optime 
Avizul ISC nr.8963/15.05.12 este eliberat cu un titlu eronat fata de cel din CF,nu sunt prezentate scenariile tehnico-economice conform HG 28/2008
EG 16 -sunt problemele care se regasesc la EG1
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care depaseste domeniul public publicat in MO,deci investitia nu are in totalitate domeniu public.Cu ordinul nr.257/10.12.2002,Prefectura jud. Valcea face trecerea in proprietatea privata a comunei a 87 
ha,lucru care nu este dovedit de beneficiar prin HCL de trecere in domeniul privat al comunei.
EG 3- Hotararea nr 37/11.05.2012 pentru instrumentarea proiectului se refera la o alta titulatura ,, Amenajare marcaje turistice,refugii turistice de utilitate publica si centru de informare in comunele 
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Avizul ISC nr.8963/15.05.12 este eliberat cu un titlu eronat fata de cel din CF,nu sunt prezentate scenariile tehnico-economice conform HG 28/2008
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  3.1 Nu sunt corelatii intre anexele A2 din Cererea de Finantare,devizele pe obiect din SF,devizul general si bugetele indicative  3.1 Nu sunt corelatii intre anexele A2 din Cererea de Finantare,devizele pe 
obiect din SF,devizul general si bugetele indicative  5.1 In planul financiar valoarea neeligibila a proiectului nu a fost trecuta la bugetul local  5.1 In planul financiar valoarea neeligibila a proiectului nu a fost 
trecuta la bugetul local  Proiectul nu indeplineste in totalitate toate criteriile pentru a fi declarat eligibil,este neeligibil  Proiectul nu indeplineste in totalitate toate criteriile pentru a fi declarat eligibil,este 
neeligibil  1.4 Nu este  respectat punctul 2 din formularul F –Declaratia pe propria raspundere a solicitantului. In DALI intocmit  nu se respecta dotarile tehnice din ghidul solicitantului M313 pg 16
1.6 si 1.8 nu se completeaza la beneficiarii publici  1.4 Nu este  respectat punctul 2 din formularul F –Declaratia pe propria raspundere a solicitantului. In DALI intocmit  nu se respecta dotarile tehnice din 
ghidul solicitantului M313 pg 16
1.6 si 1.8 nu se completeaza la beneficiarii publici 

Total neeligibile 313 - C: 50
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