
 

APEL DE SELECTIE PRELUNGIT NR.1 pentru Masura 

M19.2(M6/6B) - 02/18 – 22.05.2018 

Grupul de Acțiune Locala Transcarpatica anunta public prelungirea sesiunii de cerere de 
proiecte LEADER. 
 
Număr de referință al sesiunii cererii de proiecte: M19.2(M6/6B) - 02/18 – 22.05.2018 
Data lansării apelului 12 martie 2018 
Data limită pentru depunerea proiectelor: 22 mai 2018 
Depunerea proiectelor: 12 martie – 22 mai 2018, în fiecare zi lucrătoare, între orele 9.00 – 
15.00, la sediul GAL Transcarpatica, Comuna Bran, Str. Valea Grajdului nr.2. 
Măsura de finanțare deschisa: M6/M7/Subm.7.2.3/6B - „Investitii realizate in vederea pastrarii 
si promovarii culturii in teritoriul GAL Transcarpatica, prin organizare de evenimente” 
Fondul nerambursabil total disponibil: 132.185 EURO 
Suma maximă nerambursabilă/proiect: 132.185 EURO 
Intensitatea sprijinului: 100% din totalul cheltuielilor eligibile 
Modelul cererii de finanțare: pentru această măsura, se va utiliza cererea de finanțare aferentă 
Măsurii 6/6B, prezentată în Anexa 1. 
 
Documentele justificative necesare la depunerea proiectului: 
 
Cererea de Finanțare, cu toate secțiunile și rubricile completate și cu toate semnăturile, 
parafele și ștampilele aplicate în casetele corespunzătoare. 
1. Studiu de Fezabilitate/Documentaţie de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii, întocmite, 
avizate și verificate în condițiile legii și însoțite de toate studiile, expertizele, avizele și acordurile 
specifice fiecărui tip de investiție, conform reglementărilor legale în vigoare. 
2.1 Certificat de Urbanism, completat și eliberat conform reglementărilor legale în vigoare și 
aflate în termenul de valabilitate la data depunerii cererii de finanțare. 
3.1 Pentru comune și ADI 
Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei/comunelor, întocmit conform 
legislaţiei în vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, atestat prin 
Hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României. 
Şi 
3.2 Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor şi / sau completărilor la inventar 
în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziției globale existente sau clasificării 
unor drumuri neclasificate, cu respectarea prevederilor Art. 115 alin (7) din Legea nr. 215/ 
2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a administraţiei publice locale, 
adică să fi fost supusă controlului de legalitate al Prefectului, în condiţiile legii 
și/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 /administrare pe o 
perioadă de 10 ani, asupra bunurilor immobile la care se vor efectua lucrări, conform cererii de 
finanţare; 
6. Hotărârea Consiliului Local / Hotaririle Consiliului Local în cazul ADI/Hotararea Adunarii 
Generala în cazul ONG pentru implementarea proiectului, cu referire la următoarelor puncte 
(obligatorii): 
• necesitatea, oportunitatea și potenţialul economic al investiţiei; 
• lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a investiţiei; 
• angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanta a investiţiei pe o perioadă de minimum 
5 ani de la data efectuării ultimei plăţi; 
• numărul de locuitori deserviţi de proiect / utilizatori direcţi (pentru grădiniţe, licee / şcoli 
profesionale, structuri tip „after-school”, creşe); 
• caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.); 
• agenţii economici deserviţi direct de investiţie (dacă este cazul, număr și denumire); 
• nominalizarea reprezentantului legal al comunei/ADI/ONG pentru relaţia cu AFIR în derularea 
proiectului. 
• angajamentul de asigurare a cofinantarii, daca este cazul. 
• angajamentul că proiectul nu va fi generator de venit in cazul 
proiectelor care vizează infrastructura educațională (gradinițe)/socială 
7.1 Certificatul de înregistrare fiscal 
7.2 Încheiere privind înscrierea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, rămasă definitivă/ 
Certificat de înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, daca este cazul. 
7.2.1 Actul de înfiinţare şi statutul ADI/ONG 
11.1 Notificare privind conformitatea proiectului cu condiţiile de igienă şi sănătate publică 
Sau 
11.2 Notificare că investiţia nu face obiectul evaluării condiţiilor de igienă şi sănătate publică, 
dacă este cazul. 
12. Lista agentilor economici deserviţi de proiect, care va conţine denumirea, adresa, activitatea 
desfăşurată, codul proiectului cu finanțare europeană și valoarea totală a investiției, pentru 
fiecare investiție accesibilizată şi a institutiilor de sociale și de interes public deservite direct de 
proiect, daca proiectul impune. 
13. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant (va 
cuprinde obiective, tip de investiție, lista cheltuielilor eligibile, costurile și stadiul proiectului, 
perioada derulării contractului), pentru solicitantii care au mai beneficiat de finanțare 
nerambursabilă începând cu anul 2007, pentru aceleași tipuri de investiții. 
15. Notificare, care sa certifice conformitatea proiectului cu legislatia în vigoare pentru 
domeniul sanitar veterinar și ca prin realizarea investiției în conformitate cu proiectul verificat 
de DSVSA județeană, construcția va fi în concordanță cu legislația în vigoare pentru domeniul 
sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor, dacă este cazul. 
16. Extrasul din strategie, care confirma daca investiția este în corelare cu orice strategie de 
dezvoltare națională / regional / județeană / locală aprobată, corespunzătoare domeniului de 
investiții precum și copia hotărârii de aprobare a strategiei 



 

20. Alte documente justificative (Se vor specifica dupa caz) Cerințe de conformitate pe care 
trebuie sa le îndeplinească solicitantul 
 
Verificarea conformităţii Cererii de Finanţare şi a anexelor acesteia se realizează pe baza 
formularului „Fişă de verificare a conformităţii si metodologia de verificare pentru Masura 
M6/6B”. 
Detaliile referitoare la realizarea conformității proiectului, inclusiv metodologia de verificare a 
conformității, sunt disponibile în Anexa 13 la apelul de selectie. 
 
Cerinţe de eligibilitate pe care trebuie sa le îndeplinească solicitantul: 
• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 
• Investiția se încadrează în cel puțin una dintre acțiunile eligibile din fișa măsurii din SDL; 
• Solicitantul nu trebuie sa fie in insolventa sau in incapacitate de plata; 
• Solicitantul trebuie să se angajeze că va asigura mentenanța investiției pe o perioadă de 
minimum 5 ani de la data ultimei plaţi; 
• Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al 
acesteia; 
• Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General în vigoare (doar pentru proiectele care 
prevăd investiții pentru care se prezintă certificatul de urbanism); 
• Investitia sa se incadreze in tipul de sprijin prevazut prin masura; 
• Investitia trebuie sa fie in corelare cu strategia de dezvoltara locala si/sau judeteana aprobata; 
• Investitia sa se realizeze in teritoriul GAL TRANSCARPATICA; 
• Investitiile pot fi exclusiv cele legate de organizarea evenimentelor (scena mobila, 
echipamente sonorizare, lumini, etc) si presupune intocmirea documentatiei aferente 
investitiilor conform HG 28/2008 sau HG 907/2016; 
 
Verificarea eligibilităţii tehnice şi financiare a Cererii de Finanţare şi a anexelor acesteia se 
realizează pe baza formularului „Fişă de evaluare a criterilor de eligibilitate si metodologia de 
verificare pentru Masura 6/6B”. 
Detaliile referitoare la verificarea eligibilitățiii proiectului, inclusiv metodolgia de verificare a 
eligibilității, sunt disponibile în Anexa 14 la apelul de selectie. 
 
Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL 
Selecţia proiectelor în cadrul GAL Transcarpatica, 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 prezentul ghid. 
Proiectele eligibile se vor puncta în funcţie de sistemul de punctaj stabilit conform fișei de  
evaluare a criteriilor de selectie. 
Componența Comitetului de Selecție a Proiectelor și Comisiei de Soluționare a Contestațiilor 
este prezentată pe site-ul www.galtranscarpatica.ro in sectiunea Apel de proiecte – Masura 6. 

http://www.galtranscarpatica.ro/


 

Mai multe informații legate de selecția proiectelor sunt disponibile documentul Procedura de 
evaluare și selecție a proiectelor, disponibil pe site-ul www.galtranscarpatica.ro și prezentată în 
Anexa 10. 
 
Criterii de selecție şi documente justificative pe care trebuie să le depună solicitantul în 
vederea punctării acestora 
Verificarea îndeplinirii criterilor de selecţie şi acordarea punctajului se realizează pe baza 
formularului „Fisa de evaluare a criteriilor de selectie si metodologia de verificare pentru 
Masura 6/6B” prezentată în Anexa 15 la apelul de selectie. 
Pentru a putea fi declarat selectat, un proiect trebuie să cumuleze minimum 25 puncte. 
 

Criterii de selectie Punctaj 

CS1. Proiecte care contribuie la conservarea patrimoniului local si a 
traditiilor locale, la promovarea valorilor culturale si naturale ale 
zonei Transcarpatica; 
Se punctează daca în Studiul de fezabilitate este descrisa aceasta 
contributie. 
Documente: studiul de fezabilitate. 

25 puncte 
daca DA, 0 
daca NU 

CS2. Proiecte care contribuie la dezvoltarea identitatii locale a zonei 
Transcarpatica; 
Se punctează daca în Studiul de fezabilitate este descrisa aceasta 
contributie. 
Documente: studiul de fezabilitate. 

25 puncte 
daca DA, 0 
daca NU 

CS3. Proiecte care includ activitati de atragere a turistilor prin participare 
la evenimente; 
Se punctează daca în Studiul de fezabilitate sunt descrise aceste 
activitati. 
Documente: studiul de fezabilitate. 

25 puncte 
daca DA, 0 
daca NU 

CS4. Proiecte care includ programe inovatoare; 
Se punctează daca în Studiul de fezabilitate sunt descrise aceste tipuri 
de programe. 
Documente: studiul de fezabilitate. 

25 puncte 
daca DA, 0 
daca NU 

  TOTAL 100 

 
Criterii pentru departajarea proiectelor cu punctaj egal: 
In cazul in care vor exista mai multe proiecte cu acelasi punctaj, va fi aplicat urmatorul criteriu 
pentru departajare: 
- Valoarea totala nerambursabila a proiectului in ordine crescatoare. Proiectele cu o valoare 
mai mica vor avea prioritate. 
 
Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție 



 

Rezultatele procesului de selecție vor fi comunicate publicului larg în termen de cel mult 45 de 
zile de la data închiderii sesiunii de finanțare. Rapoartele de selecție vor fi postate pe site-ul 
www.galtranscarpatica.ro şi afişate la sediile primăriilor UAT membre în GAL. 
GAL Transcarpatica va înștiința solicitanții asupra rezultatului procesului de selecție prin 
Notificare transmisă prin fax/email sau poștă cu confirmare de primire. 
Procedura de anunțare a rezultatelor intermediare și finale este descrisă detaliat în documentul 
“Procedura de evaluare și selecție a proiectelor” - Anexa 10. 
 
Date de contact:  
- Nan Ioana-Magdalena, Manager GAL, tel 0766.054.445;  
- Ilie Florin-Achim, Expert tehnic, tel 0723.151.949;  
- email: gal.transcarpatica@yahoo.ro. 
 
 


