
 

 

 

 

Data publicării: 15.12.2014 

 

GAL TRANSCARPATICA anunţă lansarea celei de a treia sesiuni de cereri de proiecte pentru 

pentru Măsura 322. Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru 

economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale,  

finanțate prin Axa IV Leader, Măsura 41 Implementarea strategiilor de dezvoltare locală 

 

I. Data lansării apelului de selecție: 15.12.2014 

Numărul de referință al sesiunii de cereri de proiecte: M41 – 03/14 – 15.01.2015 

II. Locul si intervalul orar în care se pot depune proiectele, data limită de depunere a proiectelor: 

Depunerea proiectelor se va face la sediul GAL Transcarpatica din comuna Bran, Valea Grajdului nr. 2, de 

luni până vineri, în intervalul orar 10.00 – 14.00. Termenul limită de depunere este 15.01.2015, orele 

14.00. 

III. Fondul disponibil pentru această sesiune. 

Fondurile disponibile pentru Măsura 322 in aceasta sesiune sunt de 82.784 euro.  

Valoarea publică maximă a unui proiect nu va depasi valoarea de 82.784 euro. 

Valoarea totala eligibila a unui proiect este de maximum 82.784 euro. 

IV. Model de Declaratie prin care beneficiarul se angajeaza sa raporteze catre GAL Transcarpatica 
toate platile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de AFIR catre beneficiar. Raportarea se 
va realiza, dupa primirea de la CRFIR a Notificarii beneficiarului cu privire la confirmarea platii, în 
maximum 5 zile lucratoare de la data efectuarii platii. 

 

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE REFERITOARE LA 

RAPORTAREA CATRE GAL TRANSCARPATICA A TUTUROR PLATILOR AFERENTE PROIECTULUI 

 

Solicitantul (nume, prenume/denumire) ............................................................, numar de inregistrare (CUI)  

………………….., numar de inmatriculare ………………………………. , prin reprezentat legal (nume, prenume) domiciliat în 

………………………………………, posesor al BI/CI/PASS seria ……………. nr. ………………eliberat la data ………… de 

………….., CNP ………………………………., cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul in declaratii, ma angajez sa 

raportez catre GAL Transcarpatica toate platile aferente proiectului selectat ce vor fi efectuate de AFIR catre beneficiar.  

Declar ca raportarea se va realiza dupa primirea de la CRFIR a Notificarii beneficiarului cu privire la confirmarea platii, in 

maximum 5 zile lucratoare de la data efectuarii platii. 

 

Reprezentant Legal 

Nume și prenume ……………………………… 

Data.......................................  

                                                                                                                       Semnatura………………….. 

                                                                                                                       Ștampilă 

* În cazul în care prezenta declarație va fi redactată pe două sau mai multe pagini/file fiecare pagină va fi semnată și ștampilată 

de reprezentantul legal 

 
V. Modalitatea de anuntare a rezultatului procesului de selectie  
 

Procesul de selectie a proiectelor se va derula după cum urmează: notificarea solicitantilor privind 

rezultatul selectiei, publicarea raportului de selectie, primirea și solutionarea contestatiilor,  



 

 

 

publicarea raportului de solutionare a contestațiilor, publicarea raportului final de selectie, modificat ca 

urmare a solutionării contestatiilor.  

GAL Transcarpatica îi va notifica în scris în termen de 3 zile şi prin intermediul paginii web pe toţi 

solicitanţii privind rezultatul evaluărilor cererilor de finanţare depuse de către aceştia la sediul GAL 

Transcarpatica. Contestațiile privind evaluarea proiectelor se vor depune la sediul GAL Transcarpatica, în 

termen de 5 zile de la data primirii notificării. După verificarea contestațiilor depuse se va emite Raportul 

Comisiei de contestații, care se va publica pe pagina web www.galtranscarpatica.ro 

VI. Documente necesare:  

Lista documentelor justificative necesare se găseste pe site-ul www.galtranscarpatica.ro. De asemenea, vă 

rugăm să consultați si site-ul www.apdrp.ro pentru ultima versiune a Ghidului Solicitantului pentru 

măsura 322 cat si anexele aferente acestui ghid. 

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

în conformitate cu cerințele fisei măsurii din PNDR si cu Ghidului solicitantului în vigoare la 

momentul lansării apelului de selecție, aferente măsurii respective:  

1. a. Memoriu justificativ pentru proiectele care nu prevăd lucrări de construcţii si/sau montaj 

    b. Studiu de fezabilitate / Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii (unde este cazul) întocmit / 

actualizat conform conţinutului cadru şi metodologiei stipulate în HG nr. 28/09.01.2008 insotit de Aviz 

tehnic emis de Inspectoratul de Stat in Constructii, pentru toate actiunile din cadrul proiectului depus, in 

cazul solicitantilor Comune si ADI-uri.  

Proiect tehnic pentru proiectele ce prevad constructii si/sau montaj. 

Pentru proiectele care vizează investiţii asupra obiectivelor de patrimoniu, studiul de fezabilitate se va 

completa cu : 

- documentaţia întocmită conform Conţinutului Cadru al documentaţiilor de restaurare a monumentelor 

istorice (DISPOZIŢIE Nr. 4300/VN/03.11.2005 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii în 

domeniul avizării, elaborat de Ministerul Culturii şi Cultelor, pentru investiţii de restaurare / consolidare a 

obiectivelor de patrimoniu; 

SAU 

- Documentaţie justificativă pentru investiţii de conservare a obiectivelor de patrimoniu, avizată de 

Directia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural judeţeană. 

2   a. Certificat de urbanism /Autorizaţie de construire pentru proiecte care prevăd construcţii. 

     b. Pentru investiţii (vizând componenta b), Certificatul de Urbanism va fi însotit de: 

     • Avizul cu recomandari emis de catre filiala teritoriala a Ordinului Arhitecţilor, care confirmă 

respectarea arhitecturii specifice locale (dacă este cazul), la faza de Studiu de Fezabilitate 

3.     1. Pentru primării şi ADI-uri 

    - Inventarul domeniului public întocmit conform legislaţiei în vigoare privind proprietatea publică şi 

regimul juridic al acesteia (în cazul în care cladirea / terenul este proprietatea publica a primăriei / lor); 

    şi 

   - inventarul domeniului public pentru terenul pe care se relizează investiţia, însoţit de acordul autorităţii 

deţinătoare (în cazul în care terenul este inclus în proprietatea publică sau administrarea unei autorităţi 

publice locale, alta decât solicitantul), dacă este cazul; 

   şi 

- avizul administratorului terenului aparţinând domeniului public, altul decât cel administrat de primărie, 

dacă este cazul. 

       2. Pentru ONG, aşezăminte culturale, instituţii de cult 

- Document care atestă dreptul de proprietate asupra terenului şi construcţiilor sau 

- Contract de concesiune asupra clădirii / terenului pe care va fi amplasată construcţia, valabil pe o 

perioadă de minim 10 ani de la data depunerii cererii de finanţare. 

http://www.apdrp.ro/


 

 

 

 

Contractul de concesiune va fi însoţit de adresa emisă de concendent care trebuie să conţină: 

- situaţia privind respectarea clauzelor contractuale, dacă este în graficul de realizare a investiţiilor 

prevăzute în contract şi alte clauze ; 

- suprafaţa concesionată la zi - dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări privind retrocedarea sau 

diminuarea şi dacă DA, să se menţioneze care este suprafaţa supusă acestui proces. 

        3. Pentru persoane fizice si juridice 

Document care atestă dreptul de proprietate/document încheiat la notariat care atestă dreptul de 

administrare asupra obiectivului ce se va restaura, consolida, conserva pe o perioadă de minim 10 ani de la 

depunerea cererii de finanţare. 

4. Clasarea notificarii sau 

Documentul final emis de autoritatile de mediu Acord de mediu/ Aviz natura 2000/Decizia etapei de 

incadrare finala 

5. Acordul de acces privind investiţia de înfiinţare / extindere a reţelei publice locale de alimentare cu gaz, 

dacă este cazul. 

6. Aviz de amplasament SAU 

Aviz de racordare eliberat de sucursale ale ANRE, privind investiţii asupra reţelei de joasă tensiune sau 

asupra reţelei publice de iluminat, dacă este cazul 

7. Avizul sanitar privind constatarea conformităţii proiectului cu condiţiile de igienă şi sănătate publică 

    SAU 

Notificare privind conformitatea proiectului cu condiţiile de igienă şi sănătate publică 

    SAU 

Notificare că investiţia nu face obiectul evaluării condiţiilor de igienă şi sănătate publică, dacă este cazul. 

8. Notificare, care sa certifice conformitatea proiectului cu legislatia in vigoare pentru domeniul sanitar 

veterinar si ca prin realizarea investitiei in conformitate cu proiectul verificat de DSVSA judeteana, 

respectiv a municipiului Bucuresti, unitatea va fi in concordanta cu legislatia in vigoare pentru domeniul 

sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor, daca este cazul. 

9. a) Avizul eliberat de Directia pentru Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural National judeteana, care sa 

confirme faptul ca obiectivul propus spre finantare face parte din patrimoniul cultural de interes local – 

grupa B si ca se poate interveni asupra lui (documentatia este adecvata), daca este cazul. 

      b) Aviz din partea Autoritatii publice centrale pentru protectia mediului sau Hotarâre a Consiliului 

Judetean privind încadrarea elementului de cadru natural în categoria celor protejate (în cazul în care 

elementul de cadru natural specificat în documentatia anexata cererii de finantare nu se regaseste în Lista 

ariilor protejate – Anexa 8 la Ghidul Solicitantului) 

10. Expertiză tehnică de specialitate asupra construcţiei existente, inclusiv pentru investiţii de restaurare, 

consolidare şi conservare a obiectivelor de patrimoniu, întocmită, semnată şi ştampilată de un expert tehnic 

atestat. 

Pentru investiţii de restaurare, consolidare şi conservare a obiectivelor de patrimoniu expertiza tehnică va 

avea avizul Comisiei zonale a monumentelor istorice (cf. Legii nr.422/2001 privind protejarea 

monumentelor istorice). 

11. 1. Pentru primării şi ADI 

Hotărârea Consiliului/ilor Local/e pentru instrumentarea proiectului, cu referire la următoarele puncte 

(obligatorii): 

• necesitatea şi oportunitatea investiţiei şi numărul de locuitori ai comunei/lor solicitante. 

• angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanţă şi gestionarea investiţiei, pe o perioadă de cel puţin 

5 ani de la data la care investiţia a fost dată în exploatare. 

• angajamentul de a asigura exploatarea drumurilor în conformitate cu reglementările în vigoare privind 

condiţiile de exploatare a drumurilor (dacă este cazul). 

• necesitatea si oportunitatea incheierii Acordului de parteneriat cu ONG/unitate de cult/ asezamant 

cultural (daca este cazul). 

      2. Pentru celelalte categorii de solicitanţi eligibili 

 



 

 

 

 

Angajamentul că vor asigura mentenanţa investiţiei, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la data la care 

investiţia a fost dată în exploatare. 

12. Act de infiintare si statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara. 

13.1. Certificat de înregistrare fiscală sau 

     2. Certificatul de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului conform legislaţiei în vigoare 

     3. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului care specifică faptul ca societatea este 

în functiune, codul CAEN conform activităţii pentru care solicită finanţare, existenţa punctului de lucru, 

dacă este cazul 

14.1. Pentru ONG-uri si ADI-uri: Incheierea privind inscrierea in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor 

     2. Pentru institutiile de cult: Certificatul de inregistrare si actul de infiintare si functionare emis de 

unitatea ierarhic superioara (episcopie, arhiepiscopie, mitropolie, patriarhie) 

     3. Pentru asezamintele culturale: Document privind înfiinţarea, organizarea si functionarea 

asezamantului cultural 

15. Lista agentilor economici şi a institutiilor de interes public, deserviţi de proiect, care va conţine 

denumirea, adresa, activitatea desfăşurată, domeniul de activitate 

ŞI 

Lista gospodăriilor care au depus la primărie adeziunea privind necesitatea investiţiei şi angajamentul de 

racordare din surse proprii la reţeaua de apă/canalizare/gaze/energie electrică, sau că sunt de acord cu plata 

colectării deşeurilor. Lista trebuie să conţină nume, prenume, semnătură, adresă, termen de racordare 

(maxim 3 ani de la finalizarea investiţiei publice), precum şi tariful perceput. 

16. Hotărârea consiliului parohial privind realizarea investiţiei şi asigurarea cofinanţării, dacă este cazul. 

17. Precontract cu o firma autorizata vizand sortarea, ridicarea si transportul deseurilor la un depozit zonal, 

daca este cazul. 

18.1. Declaraţie pe proprie răspundere a solicitantului data de reprezentantul legal de proiect ca va asigura 

cofinanţarea proiectului si cu precizarea sursei de cofinanţare. 

     2. Document de la bancă/trezorerie cu datele de identificare ale băncii/trezoreriei şi ale contului aferent 

proiect FEADR (denumirea, adresa băncii/ trezoreriei, codul IBAN al contului în care se derulează 

operaţiunile cu AFIR. Pentru beneficiarii publici documentul va fi eliberat obligatoriu de trezorerie. 

19. Declaratie pe propria raspundere a solicitantului privind respectarea regulii de minimis, daca este cazul. 

20.1 Certificat/certificate care sa ateste lipsa datoriilor fiscale restante si graficul de reesalonare a datoriilor 

catre bugetul consolidat (daca este cazul) 

21. Raportul asupra utilizării altor programe de finanţare nerambursabilă (obiective, tip de investitie, lista 

cheltuielilor eligibile, costul si stadiul proiectului, perioada derularii proiectului) intocmit de solicitant 

pentru solicitantii care au mai beneficiat de alte programe de finantare nerambursabila incepand cu anul 

2002, pentru aceleasi tipuri de investitii. 

22. Autorizaţiile de funcţionare pentru reţeaua de alimentare cu apă şi/sau canalizare, se solicită în funcţie 

de reţeaua care se realizează în cadrul măsurii (dacă se realizează reţeaua de alimentare cu apă se solicită 

pentru reţeaua de canalizare existentă şi invers), precum şi pentru extinderea şi/sau reabilitarea reţelei 

existente (apă şi/sau canalizare), dacă este cazul. 

23. a) Avizul tehnico-economic, emis de Operatorul Regional, in care sa se certifice ca investitia in apa/apa 

uzata propusa prin proiect respecta solutia tehnica din Master Planul Judetean aprobat, in cazul 

solicitantilor care sunt parte din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara infiintata conform cerintelor POS 

Mediu. 

SAU 

     b. Aviz tehnico-economic emis de Consiliul Judetean pentru investitia de apa/apa uzata in care sa se 

certifice ca investitia propusa prin proiect respecta solutia tehnica din Master Planul Judetean aprobat, 

precum si ca solicitantul nu face parte din nicio Asociatie de Dezvoltare Intercomunitara infiintata conform 

cerintelor POS Mediu. 

24. Adresa emisa de Consiliul Judetean/ADR care sa confirme ca investitia se incadreaza intr-o strategie 

de dezvoltare locala sau judeteana, daca este cazul. 

 



 

 

 

 

25. Aviz eliberat de Apele Romane care sa certifice ca investitia de alimentare cu apa se realizeaza intr-o 

zona in care apa este insuficienta, daca este cazul. 

26. Buletin de analiza a apei emis de un laborator acreditat care sa confirme ca apa in zona respectiva este 

poluata sau prezinta o concentratie ridicata de nitrati, daca este cazul. 

27. Situatia achiziţiilor publice efectuate până la depunerea Cererii de Finanţare (conform modelului din 

cererea de finantare), daca este cazul. 

28. Acord/acorduri de parteneriat 

29. Alte documente justificative (se vor specifica dupa caz) 

VII. Cerinţele de conformitate si eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul:  

 

Solicitantul de finanţare trebuie să îndeplinească cerinţele minime de conformitate şi eligibilitate 

menţionate în Fisa Măsurii, în Ghidul Solicitantului aferent măsurii si in Manualul de procedura pentru 

implementarea masurii 41, disponibile pe site-ul AFIR.  

Criteriile de eligibilitate pentru acordarea sprijinului: 

- Proiectul trebuie sa fie realizat în spatiul rural 

- Nu este permisa dubla finantare a aceleiasi activitati/ investitii din alte fonduri comunitare sau 
nationale; 

- Beneficiarul trebuie sa prezinte toate avizele si autorizatiile necesare investitiei 

- Prin memoriul justificativ / studiul de fezabilitate, proiectul trebuie sa demonstreze oportunitatea si 
necesitatea socio-economica a investitiei; 

- Proiectul propus este în conformitate cu normele de mediu 

- Proiectele de investitii în infrastructura de apa / apa uzata vor trebui sa prezinte fie un aviz tehnico-
economic din partea operatorului regional acolo unde acesta exista, fie un aviz din partea 
consiliului judetean prin care se dovedeste si conformitatea proiectului cu strategia regionala / 
judeteana de apa / apa uzata, iar în cazul în care un astfel de proiect nu se regaseste în situatiile mai 
sus mentionate, proiectul va fi însotit de angajamentul autoritatilor locale de a asigura gestionarea 
si mentenanta investitiei; 

- Investitia sa respecte Planul Urbanistic General; 

- Constructia, modernizarea si extinderea cladirilor trebuie sa respecte/pastreze arhitectura specifica 
locala 

- Orice beneficiar al acestei masuri poate aplica pentru maxim 2 proiecte individuale 

- Pentru investitiile în infrastructura fizica de baza, beneficiarii trebuie sa prezinte lista cu semnaturi 
ale locuitorilor, agentilor economici si institutiilor publice care au depus la primarie adeziunea 
privind necesitatea investitiei si angajamentul de racordare din surse proprii la reteaua de apa/ 
canalizare/gaze/energie electrica sau acordul privind plata colectarii deseurilor; 

- Beneficiarul se angajeaza sa asigure mentenanta investitiei 
 

Efectuarea conformităţii consta în verificarea Cererii de Finanţare daca:  

- este corect completata; 

- este prezentata atât în format tipărit, cât si în format electronic; 

- documentele justificative solicitate sunt prezente în trei exemplare: un original si doua copii verificându-

se valabilitatea acestora la data depunerii de către solicitant. 

 



 

 

 

 

VIII. Procedura de selectie aplicată de Comitetul de Selecție al GAL (descrierea criteriilor de 

selecţie şi punctajul  acordat pentru fiecare criteriu) 

           

Criteriile de selectie aplicate sunt in conformitate cu urmatoarea grila: 

 

Procesul de Selecție se va face la sfârsitul sesiunii de primire a proiectelor. Se va face publicarea 

Raportului al Comitetului de Selecție pe pagina web www.galtranscarpatica.ro. 

 

 

Nr 

crt. 
Criterii de selecție Punctaj 

1. 
Localităţile rurale care nu au mai primit anterior sprijin comunitar pentru o investiţie 

similară. 
10 

2. 

Localităţi rurale din regiunile cu grad de sărăcie ridicat: 

- localitati cu grad de saracie ridicat (rata saracie 60%-89,6%) ............ 

- localitati cu grad de saracie mediu (rata saracie 40%-59,9%) ............ 

- localitati cu grad de saracie scazut (rata saracie <40%) ..................... 

Max. 10 

10 

7 

5 

 

3.  Proiectele care se încadrează într-o strategie de dezvoltare locală sau judeţeană. 5 

4.  Proiecte integrate de investiţii 5 

5.  
Proiectele de investiţii în infrastructura de apă/apă uzată în localităţile rurale între 2.000 - 

10.000 de p.e. identificate prin Master Planurile Regionale, dar care nu sunt finanţate din POS 

Mediu 

15 

6.  
Proiecte de investiţii în infrastructura de drumuri care asigură legatura cu principalele cai 

rutiere (drumurile judeţene, naţionale) sau alte căi principale de transport (feroviare şi fluviale) 
25 

7.  
Proiecte de investiţii în infrastructura de alimentare cu apă în zonele în care apa este 

insuficientă sau în zonele care prezintă incidenţă ridicată a perioadelor de secetă 
5 

8.  
Proiectele de investiţii în infrastructura de apă/apă uzată pentru zonele în care apa prezintă un 

grad ridicat de poluare sau zonele în care apa freatica prezintă o concentraţie ridicată de nitraţi ce 

afectează sănătatea populaţiei. 

5 

   9. 

Proiecte de investiţii în infrastructura socială 

-realizate de catre ONG uri si unitati de cult ..................................... 

-realizate de catre comune, iar functionarea infrastructurii sociale este asigurata în parteneriat cu ONG-

uri/ unitati de cult ...................... 

-realizate de comune si A.D.I.-uri..................................................... 

 

Max. 8 

8 

 

7 

5 

 

 

 

 

 

 CRITERII DE SELECTIE LOCALA  

10. 

Proiectele care promovează investiţii în scopul conservării specificului local şi a moştenirii 

culturale (arhitectura tradiţională, conservare patrimoniu material, imaterial, promovare, 

organizare festivaluri cu specific local etc). 

- realizate de catre ONG uri, unitati de cult, asezaminte culturale, persoane fizice si juridice (exceptând 

comunele si asociatiile acestora legal constituite) .................................................................................. 

- realizate de catre comune, iar functionarea obiectivului investitiei este asigurata în parteneriat cu ONG-

uri/asezaminte culturale .......... 

- realizate de catrecomune si A.D.I.-uri Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este 

prezent si demonstrat în Studiul de fezabilitate….. 

 

 

 

Max. 10 

 

 

10 

 

7 

 

 

5 

 

 11. Proiecte care prevad investitii in infrastructura publica de agreement pentru tineri 2 

 TOTAL 100 

http://www.galtranscarpatica.ro/


 

 

 

IX. Data si modul de anuntare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea solicitantilor,  

publicarea Raportului  de Selecție)  

După încheierea primei etape de verificare si selectie a proiectelor, GAL Transcarpatica va publica pe 

pagina proprie de web Raportul de Selecție Intermediara si va înstiinta solicitantii asupra rezultatelor 

procesului de evaluare si selecție.  

Beneficiarii ai căror proiecte nu au fost selectate pot depune contestatii la sediul GAL Transcarpatica in 

termen de 5 zile lucratoare de la data primirii notificarii sau in maxim 10 zile lucratoare de la data publicarii 

Raportului de Selectie Intermediara pe site-ul Gal Transcarpatica. Contestatiile primite vor fi analizate de 

GAL Transcarpatica iar după încheierea procesului de solutionare a contestatiilor (dacă este cazul), se 

publica pe site-ul Gal Transcarpatica, Raportul de Contestatii.  

In termen de 10 zile de la data publicarii Raportului de Contestatii, Comitetul de Selectie GAL 

Transcarpatica întocmeste Raportul de Selectie Finala. 

Proiectele selectate vor fi depuse la OJFIR Brasov de catre un angajat al GAL impreuna cu solicitantul 

sau de catre un angajat al Gal imputernicit de solicitant prin procura notariala. 

X. Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate  

 

Informatii detaliate privind accesarea si derularea Masurii în cadrul Programului LEADER, la nivelul GAL 

Transcarpatica sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” si în Apelul de selectie accesibil pe 

pagina www.galtranscarpatica.ro si la sediul GAL. Varianta electronica (suport CD/DVD) si pe suport 

tiparit se gasesc la sediul GAL. 

GAL Transcarpatica: 

Adresa: Comuna Bran, Str. Valea Grajdului nr. 2  

E-mail:  gal.transcarpatica@yahoo.ro 

Web: www.galtranscarpatica.ro  

Telefon: 0723.151.949 
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