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APEL DE SELECŢIE 

 

ASOCIAŢIA GAL PODIŞUL TÂRNAVELOR 

Anunţă lansarea  sesiunii de cereri de proiecte pentru 

Măsura M7/6B“ Investiţii în realizarea serviciilor şi infrastructurii educaţionale, 

sociale şi medicale ” 

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: M7/6B/1/18  

Data lansării apelului de selectie: 21.11.2018 

Data limită de depunere a proiectelor: 21.12.2018 

Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiecte: Sediul GAL Podişul Târnavelor, loc 

com. Sinpaul, nr. 261, judet Mures de luni până vineri între orele: 12 :30 – 16 :30 

Fondul disponibil – alocat pentru aceasta sesiune 

Fondul disponibil pentru această sesiune de cerere de proiecte 20.000 euro 

Suma maximă  nerambursabilă care poate fi acordată pentru 

finanţarea unui proiect 

20.000 euro 

 

Intensitatea sprijinului - Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei submăsuri va 

fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit şi 90% din 

totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit și nu va depăși 200.000 

Euro/proiect..  

 

Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să‐l folosescă solicitanții (versiune 

editabilă) se găsește pe site-ul  www.podisultarnavelor.ro. 

La aceeași adresă se găsesc toate formularele care însoțesc Cererea de finanțare.  
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Modificarea formularului standard al Cererii de Finanţare (eliminarea, modificarea secţiunilor, 

necompletarea tuturor datelor solicitate, etc.) poate duce la respingerea Cererii de Finanţare 

pe motiv de neconformitate administrativă. 

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

proiectului în conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL și ale Ghidului solicitantului pentru 

măsura respective sunt următoarele: 

1. Studiul de Fezabilitate / Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii/ 

Memoriul Justificativ (in cazul dotarilor), întocmite conform legislaţiei în vigoare  privind 

conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi 

a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiecte de investiţii şi lucrări 

de intervenţii). 

Pentru proiectele demarate din alte fonduri si nefinalizate, inclusiv in cazul in care pe 

amplasamentul pe care se propune investitia exista suprapuneri partiale cu proiecte anterior 

finantate, în completarea documentelor solicitate la punctul 1, solicitantul trebuie să depună un 

raport de expertiză tehnico-economică din care să reiasă stadiul investiției, indicând 

componentele/acțiunile din proiect deja realizate, componentele/acțiunile pentru care nu mai 

există finantare din alte surse, precum și devizele refăcute cu valorile rămase de finanțat. 

Cheltuielile aferente tronsoanelor executate partial sau total sunt neeligibile si se includ in 

bugetul proiectului in coloana cu cheltuieli neeligibile. 

 

2 Certificat de Urbanism, valabil la data depunerii Cererii de Finanţare, eliberat în condiţiile 

Legii nr.50/1991, republicată cu modificările si, completările ulterioare, privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcţii. 
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3.1. Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al UAT/UAT-urilor, întocmit conform 

legislaţiei în vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, atestat prin 

Hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României  

și 

 

3.2. În situaţia în care în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public imobilele care fac 

obiectul proiectului nu sunt incluse în domeniul public sau sunt incluse într-o poziţie globală, 

solicitantul trebuie să prezinte Hotărârea/hotararile consiliului local privind aprobarea 

modificărilor şi / sau completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public sau 

detalierii poziţiei globale existente.  

Si/Sau 

 

3.3 Avizul administratorului terenului aparţinând domeniului public, altul decat cel administrat 

de primarie (dacă este cazul) 

 

3.4 Pentru ONG-uri 

Documente doveditoare de către ONG-uri privind dreptul de proprietate sau alt drept real 

principal asupra bunurilor imobile (cu valabilitate de 10 ani) la care se vor efectua lucrări , 

conform cererii de finanţare; 

Drepturi reale principale acceptate: 

- dreptul de uzufruct,  

- dreptul de uz,  

- dreptul de abitatie,  

- dreptul de servitute,  

- dreptul de superficie.  
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5. Hotărârea Consiliului Local/Hotărârile Consiliilor Locale în cazul ADI/Hotarare AGA – 

in cazul ONG pentru implementarea proiectului, cu referire la însuşirea/aprobarea de către 

Consiliul Local a următoarelor puncte (obligatorii): 

• necesitatea, oportunitatea și potenţialul economic al investiţiei; 

• lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a investiţiei 

în cazul obţinerii finanţării; 

• angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanță a investiţiei pe o perioadă de 

minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi; 

• numărul de locuitori deserviţi de proiect/utilizatori direcţi; 

• caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.); 

• agenţii economici deserviţi direct de investiţie (dacă este cazul, număr și denumire); 

• nominalizarea reprezentantului legal al comunei/ADI/ONG pentru relaţia cu AFIR în 

derularea proiectului. 

• angajamentul de asigurare a cofinantarii, daca este cazul.  

 

Modelul de hotarare a consiliului local (Anexa 10) este orientativ! 

 

6.1. Certificat de înregistrare fiscală  

6.2. Încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, definitivă si 

irevocabilă/ Certificat de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor 

şi 

6.2.1. Actul de înfiinţare şi statutul ADI/ONG 

 

9. Document de la bancă/trezorerie cu datele de identificare ale băncii / trezoreriei şi ale 

contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa băncii / trezoreriei, codul IBAN al 

contului în care se derulează operaţiunile cu AFIR). 
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10.1 Notificare privind conformitatea proiectului cu condițiile de igiena şi sănatate publică 

sau 

10.2.Notificare că investiția nu face obiectul evaluarii condițiilor de igienă și sănătate publică, 

dacă este cazul. 

 

11. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant 

(va cuprinde amplasamentul investiţiei, obiective, tip de investiţie, lista cheltuielilor eligibile, 

costuri şi stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), pentru solicitanţii care au mai 

beneficiat de finanţare nerambursabilă începând cu anul 2007 pentru aceleaşi tipuri de 

investiţii. 

 

12. Notificare, care să certifice conformitatea proiectului cu legislația în vigoare pentru 

domeniul sanitar veterinar și că prin realizarea investiției în conformitate cu proiectul verificat 

de DSVSA județeană,  construcția va fi în concordanță cu legislația în vigoare pentru domeniul 

sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor, dacă este cazul. 

 

13. Extrasul din strategie, care confirmă dacă investiția este în corelare cu orice strategie  de 

dezvoltare locală a comunei (dacă este cazul);  

 

15. Copie document de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului. 

 

16. Certificatul privind inscrierea in Registrul Unic de Identificare APIA  - daca este cazul 

 

18 Declaratia GAL; 

19 Declaratie prelucrare date cu caracter personal. 

20. Alte documente justificative (se vor specifica de către solicitant, după caz). 
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Documentele obligatorii care trebuie prezentate  pentru semnarea Contractului, sunt, după 

caz:  

 

4. Document care să ateste că beneficiarul  a depus documentaţia la ANPM: 

4.1 Clasarea notificării 

sau 

4.2 Decizia etapei de încadrare, ca document final (prin care se precizează că proiectul nu se 

supune evaluării impactului asupra mediului şi nici evaluării adecvate) 

sau 

4.3 Acord de mediu în cazul în care se impune evaluarea impactului 

preconizat asupra mediului 

sau 

4.4 Acord de mediu în cazul evaluării impactului asupra mediului și de 

evaluare adecvată (dacă este cazul). 

4.5 Aviz Natura 2000 pentru proiectele care impun doar evaluare 

adecvată. 

 

7. Certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale restante și graficul de reeșalonare a 

datoriilor către bugetul consolidat (daca este cazul); 

8. Certificatul de cazier judiciar; 

14. Proiectul tehnic intocmit cu respectarea prevederile legale în vigoare privind 

conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, 

precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective 

de investiţii şi lucrări de intervenţii. 

 

mailto:gal.podisultarnavelor@yahoo.com
http://www.podisultarnavelor.ro/


                                                 

ASOCIAŢIA GAL PODIŞUL TÂRNAVELOR 

                                             Localitatea Sinpaul, nr. 261, jud. Mures 
                 e-mail:  gal.podisultarnavelor@yahoo.com 
 website: www.podisultarnavelor.ro 
 

7 

 

 

 

17. Dovada achitarii integrale a datoriei față de AFIR, 

inclusiv dobânzile și majorările de întârziere, dacă este cazul 

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

inclusiv metodologia de verificare a acestora sunt precizate în Fișa de verificare a 

conformității proiectului/Metodologia de verificare a conformității, respectiv  în Fișa de 

evaluare a eligibilității proiectului/Meodologia de verificare a eligibilității, anexe la Ghidul 

solicitantului publicat pe site-ul  www.podisultarnavelor.ro 

Cerințe de eligibilitate pe care trebuie sa le îndeplinească solicitantul: 

- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

- Solicitantul trebuie să deţină drept real principal asupra terenurilor sau clădirilor 

care fac obiectul investiţiei; 

- Investiția trebuie să se realizeze pe teritoriul GAL; 

- Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/ mentenanța/ 

sustenabilitatea investiţiei pe o perioadă de minim 5 ani de la ultima plată, inclusiv prin 

finanțarea OS5.2 din POCU; 

- Solicitantul trebuie să nu fie în insolvenţă sau incapacitate de plată; 

- Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute 

prin măsură; 

- Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare locală a 

comunei (dacă este cazul); 

- Investiția trebuie să demonstreze necesitatea şi oportunitatea acesteia; 

- Investiţiile în infrastructura socială nu trebuie să prevadă rezidenţă pentru 

persoane; 
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Verificarea eligibilității tehnice şi financiare a Cererii de Finanţare şi a anexelor acesteia se 

realizează pe baza formularului GE3.1 L „Fişă de verificare a criteriilor de eligibilitate”. Detaliile  

referitoare la verificarea eligibilității proiectului, inclusiv metodologia de verificare a eligibilității, 

sunt disponibile pe site-ul www.podisultarnavelor.ro  

 

Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL  

Selecţia proiectelor în cadrul Asociatiei GAL Podisul Tarnavelor va fi realizată de către 

Comitetul de Selecţie, iar analiza și soluționarea contestațiilor va fi realizată de către Comisa 

de Soluționare a Contestațiilor.  

Punctajul fiecărui proiect se va calcula în baza informațiilor furnizate de solicitant în cererea de 

finanțare, documentelor atașate acesteia și a anexelor la Ghidul Solicitantului. Proiectele 

eligibile se vor puncta în funcţie de sistemul de punctaj stabilit. 

Mai multe informații legate de selecția proiectelor sunt disponibile pe site-ul 

www.podisultarnavelor.ro  în formularul GE3.2L Fişa de evaluare a criteriilor de selecţie 

Criteriile de selecție, punctajul aferent și documentele necesare pentru punctarea 

criteriilor de selecție 

Nr. 

Crt 

 

Criterii de 

selecţie 
Sub-criterii de selecţie Punctaj Observaţii 

1. 1

1 

Criteriul 

gradului de 

acoperire a 

populației 

deservite 

Proiecte  care deservesc o 

populație cât mai mare la 

nivelul teritoriului. 

Max 30 p 

Se consideră numărul total de 

locuitori ai teritoriului,  conform 

recensământului populaţiei şi 

locuinţelor din anul 2011. 

 

Peste 5.000 30p 

1.000-4.999 25p 
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500-999 20p 

10-499 15p 

2. 2

2 

Criteriul 

acțiunilor 

inovative 

Proiecte care conțin acțiuni 

inovative la nivelul 

teritoriului 

 

10 p 

 

Prin acțiune inovativă se va 

înțelege acea acțiune eligibilă 

care se va realiza pentru prima 

dată la nivelul teritoriului GAL. 

3. 2

3 

Criteriul 

deservirii 

minorităților, 

tinerilor sau 

femeilor 

Proiecte care prin 

obiectivele acestora 

deservesc populația din 

rândul minorităților, tinerilor 

sau femeilor. 

20 

 Prin proiect se va demonstra 

faptul ca implementarea acestuia 

va deservi in pondere majoritară 

minoritățile, tinerii și/sau femeile 

de la nivelul teritoriului. 

4. 4

4 

Criteriul valorii 

adăugate a 

investiţiilor 

Proiecte care presupun mai 

multe tipuri de acţiuni 

desfășurate (sociale, 

educaţionale sau medicale) 

 

10 p 

Prin proiect se va demonstra  ca 

activitatea ce urmeaza a se 

desfasura dupa implementarea 

proiectului  viseaza minim 

combinarea a doua activitati din 

urmatoarele:  sociale, 

educationale, medicale. 

5. 5

5 

Criteriul creării 

de noi locuri 

de muncă 

5.1 Proiectul presupune 

crearea a mai mult de un 

nou loc de munca 20 

Prin proiect se va demonstra 

crearea a minim un nou loc nou 

de munca minim cu o jumtatate 

de norma. Se va verifica la ultima 

cerere de plata existenta 

contractului de munca pe 

perioada nedeterminata. 

5.2 Proiectul presupune 

crearea  unui nou loc de 

munca 

10 
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6.  

6 

 Criteriul 

utilizării 

construcțiilor 

existente 

nefuncționale 

Proiectul presupune 

utilizarea constructiilor 

existente nefunctionale in 

prezent 

10 

Proiectul presupune utilizarea 

unei constructii existente, ce nu 

este utilizata in prezent.  

Se va verifica la nivelul cererii de 

finantare daca  investitia 

presupune utilizarea 

(modernizarea) unei cladiri 

nefunctionale in prezent. 

Caracterul nefunctional trebuie 

demonstrat prin  fotografii si/sau 

prin existenta unor investitii ce vor 

determina functionalitatea 

ulterioara a obiectivului . 

Total maxim de puncte 100 - 

 

Punctaj minim 15 puncte. 

Criterii pentru departajarea proiectelor cu punctaj egal:  

În situația în care sunt identificate proiecte cu același punctaj, departajarea acestora va fi 

realizată în funcție de criteriul de selecție nr. 1. Astfel, în limita disponibilului măsurii, va fi 

selectat proiectul/proiectele care deservesc o populație cât mai mare la nivelul teritoriului. 

Data şi modul de anunţare a rezultatelor: 

Procesul de selecție a proiectelor se va derula după cum urmează: publicarea Raportului de 

selecție, primirea și soluționarea contestațiilor, publicarea Raportului de soluționare a 

contestațiilor( daca este cazul), publicarea Raportului de selecție rectificat, modificat ca urmare 

a soluționării contestațiilor ( daca este cazul)  

Raportul de selecţie / Raportul de selecţie rectificat va fi publicat pe pagina de internet a 

Asociaţiei www.podisultarnavelor.ro in termen de max. 60 zile de la expirarea perioadei in care 

pot fi depuse proiecte la nivelul GAL. Contestaţiile privind rezultatele Raportului de selecţie a  
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proiectelor vor fi depuse, în termen de  5 zile de la primirea Notificării, dar nu mai mult de 7 zile 

de la afişarea pe site a Raportului de selecţie.  

Analizarea contestaţilor şi întocmirea Raportului privind contestaţiile depuse vor fi efectuate de 

către Comisia de Soluționare a Contestaţiilor şi va fi publicat pe pagina de internet a Asociaţiei. 

Documentele pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului – lista 

acestora se regăsește pe pagina de internet a GAL. Cerinţele de conformitate şi eligibilitate pe 

care trebuie să le îndeplinească solicitantul și criteriile de selecție sunt prevăzute în Ghidul  

Solicitantului şi Formularele specifice măsurii M7/6B şi pot fi deasemenea consultate pe 

pagina de internet a GAL. 

 

Date de contact unde solicitanţii pot obţine informaţii detaliate: 

Asociaţia Podişul Târnavelor, Localitatea Sinpaul, nr. 261, judet Mures, Tel: 

0722/510.178. 

Alte informatii: Solicitantul are obligația de a raporta către GAL Podisul Tarnavelor 

plățile care vor fi făcute de către AFIR, în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la efectuarea 

plății.  În acest sens, va completa declarația GAL, care va fi anexată dosarului cererii de 

finanțare. 
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