
      
 

Prelungire Apel de selecție proiecte varianta detaliată  
M8.6B – Dezvoltarea teritoriilor cu populații constituite preponderent de minorități 
Numărul de referință al sesiunii de selecție a proiectelor: 1/2019, Apelul nr. 1/2019:  

perioada de lansare: 25.04.2019 – 05.07.2019, se prelungește până la data de 31.07.2019 
 
ASOCIAȚIA “GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ MICROREGIUNEA BELCEȘTI-FOCURI”, anunță prelungirea apelului 
de selecţie nr. 1/2019, din perioada 25.04.2019 – 05.07.2019, a sesiunii de depunere a proiectelor pentru 
Măsura 8.6B – Dezvoltarea teritoriilor cu populații constituite preponderent de minorități, din Strategia de 
Dezvoltare Locală a Asociației “Grupul De Acțiune Locală Microregiunea Belcești-Focuri”, 2014-2020, până la 
data de 31.07.2019. 
Perioada sesiunii de depunere a proiectelor pentru măsura 8.6B, apel 1, devine: 25.04.2019 – 31.07.2019 
Data lansării apelului de selecție: 25.04.2019 
Locul și intervalul orar în care se pot depune proiecte: Sediul Social: Loc. Mădârjești, Com. Bălțați, Jud. Iași, de 
luni până vineri, în intervalul orar 10.00 - 13.00. 
Data limită de depunere a proiectelor: 31.07.2019, ora 13.00. 
Beneficiari eligibili (direcți):  

 Comunele prin reprezentanții lor legali conform legislației naționale în vigoare; 
 ONG-uri; 
 Unități de cult conform legislației în vigoare; 
 Persoane fizice autorizate/societăți comerciale care dețin în administrare obiective de patrimoniu 

cultural de utilitate publică, de clasă B. 
 GAL Microregiunea Belcești-Focuri- în cazul în care niciun alt solicitant nu-și manifestă interesul și se 

aplică măsuri de evitare a conflictului de interese.  
Beneficiari indirecți: 

 Minoritatea ruși-lipoveni din teritoriul GAL Microregiunea Belcești-Focuri; 
 Populația marginalizată din teritoriul GAL Microregiunea Belcești-Focuri. 

Fondurile disponibile pentru Măsura 8.6B: 50.000,00 Euro 
Fondurile disponibile alocate în această sesiune pentru Măsura 8.6B:  50.000,00 Euro. 
Suma totală alocată pentru Măsura 8.6B, conform planului aprobat de DGDR AM PNDR este în valoare de 
50.000,00 Euro 
Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: 50.000,00 Euro. 
Intensitatea sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile, conform prevederilor din fișa 
măsurii SDL, aprobată de MADR și a Ghidului solicitantului M8.6B, va fi:  
- pentru operațiunile generatoare de venit 90%; 
- pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică 100%; 
- pentru operațiunile negeneratoare de venit 100%. 
Valoarea eligibilă a unui proiect:  este de minim 5.000 euro și maxim  de 50.000,00 euro. 
 
Modelul de Cerere de Finantare pe care trebuie să-l folosească solicitanții (versiune editabilă), este publicat pe 
site-ul www.galbelcestifocuri.ro. 
Informații detaliate privind accesarea și derularea acestei măsuri sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat  
de GAL pentru măsura  M8.6B,  postat pe pagina de internet a GAL:  www.galbelcestifocuri.ro. 
 

Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare:   
Sediu: Comuna Bălțați, sat Mădîrjești, județul Iași  
Telefon: 0754.232.334,  
E-mail: office@galbelcestifocuri.ro ,  
WEB: www.galbelcestifocuri.ro 
 
Toate informațiile detaliate, aferente măsurii M8.6B lansate în cadrul prezentului apel de selecție, sunt 
disponibile pe suport tipărit la Sediu GAL: Comuna Bălțați, sat Mădîrjești, județul Iași. 

http://www.galbelcestifocuri.ro/
http://www.galbelcestifocuri.ro/
mailto:office@galbelcestifocuri.ro
http://www.galbelcestifocuri.ro/
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Documentele obligatorii pe care trebuie să le depună solicitantul o dată cu depunerea proiectului în 
conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL și ale Ghidului solicitantului sunt următoarele: 
Pentru Componenta A 
1.1. Studiul de Fezabilitate / Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii, întocmite conform 
legislaţiei în vigoare 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. În funcție de tipul investiției, Studiul de Fezabilitate / Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de 
Intervenţii, daca va fi cazul, vor fi însoțite de toate studiile, avizele, expertizele și acordurile specifice, conform 
reglementărilor legale în vigoare.  
sau 
1.2. Memoriul justificativ (în cazul dotărilor, achiziții simple, pentru investiții fără lucrări de construcții-
montaj). 
Cursul de schimb valutar utilizat va fi cel publicat de Banca Central Europeană pe internet la adresa:  http: 
www.ecb.int/index.htm., din data întocmirii Studiului de Fezabilitate / Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţie / Memoriului Justificativ. 
Pentru proiectele demarate din alte fonduri și nefinalizate, în completarea documentelor solicitate la punctul 1, 
inclusiv în cazul în care pe amplasamentul pe care se propune investiția există suprapuneri parțiale cu proiecte 
anterior finanțate, 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 finanțare din alte surse, precum și devizele refăcute cu valorile rămase de finanțat. 
Cheltuielile aferente tronsoanelor executate parțial sau total sunt neeligibile și se includ în bugetul proiectului în 
coloana neeligibile. 
 
2. Certificat de Urbanism, valabil la data depunerii Cererii de Finanţare, eliberat în condiţiile Legii 50/1991, 
modificată, completată şi republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. 
Important! În Cererea de Finanţare trebuie specificat numele proiectului/investiţiei așa cum este menţionat în 
Certificatul de Urbanism. 
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 Hotarare a Guvernului si publicat in 
Monitorul Oficial al Romaniei (copie după Monitorul Oficial). 
Şi 
3.2 În situația în care în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public, spațiile/construcțiile pe care vor fi 
amplasate obiectele proiectului nu sunt incluse în domeniul public sau sunt incluse într-o poziție globală sau nu 
sunt clasificate, solicitantul trebuie să prezinte Hotărârea/hotărârile consiliului local privind aprobarea 
modificărilor şi / sau completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziţiei 
globale existente, cu respectarea prevederilor art. 115 alin. (7) din Legea nr. 215/ 2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, a administraţiei publice locale, adică să fi fost supusă controlului de 
legalitate al Prefectului, în condiţiile legii (este suficient prezentarea adresei de înaintare către instituţia 
prefectului pentru controlul de legalitate). 
3.3 Avizul administratorului terenului aparţinând domeniului public, altul decât cel administrat de primărie 
(dacă este cazul). 
3.4 Documente doveditoare privind dreptul de proprietate/ dreptul de uz, uzufruct, superficie, servitute / 
contract de concesiune / administrare al ONG-urilor / altor categorii de solicitanți eligibili pe o perioadă de 10 
ani, asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări, conform cererii de finanţare. 
În cazul contractelor de concesiune se verifică adresa emisă de concendent din care să reiasă situaţia privind 
respectarea clauzelor contractuale, realizarea investiţiilor prevăzute în contract şi alte clauze. 
 
4. Document care să ateste că solicitantul a depus documentaţia la ANPM (dacă este cazul): 
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) 
5. Hotărârea Consiliului Local / Hotaririle Consiliului Local în cazul ADI/ 
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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 
 
6.1 Certificatul de înregistrare fiscală 
6.2 Pentru ONG: Încheiere privind înscrierea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, rămasă definitivă / Certificat 
de înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor 
6.2.1. Actul de înființare şi statutul ADI/ONG 
Sau  
6.2.2 Actul Constitutiv, Certificatul de înregistrare a firmei, Hotărârea tribunalului de pe lângă ONRC, 
Certificat constatator eliberat de ONRC. 
7.1 Notificare privind conformitatea proiectului cu condițiile de igienă şi sănătate publică 
Sau 
7.2 Notificare că investiția nu face obiectul evaluării condițiilor de igienă şi sănătate publică (dacă este cazul) 
8. Lista agenților economici deserviţi de proiect, care va conţine denumirea, adresa, activitatea desfăşurată, 
codul proiectului cu finanţare europeană și valoarea totală a investiţiei, pentru fiecare investiţie accesibilizată şi 
a instituțiilor sociale și de interes public deservite direct de proiect 
9. Raport asupra utilizării programelor de finanțare nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde 
amplasamentul, obiective, tip de investiție, lista cheltuielilor eligibile, costuri și stadiul proiectului, perioada 
derulării proiectului), pentru solicitanții care au mai beneficiat de finanțare nerambursabilă începând cu anul 
2007, pentru aceleași tipuri de investiții.  
10. Notificare, care sa certifice conformitatea proiectului cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar 
veterinar și ca prin realizarea investiției în conformitate cu proiectul verificat de DSVSA județeană, construcția 
va fi în concordanță cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor, 
dacă este cazul 
11. Extrasul din strategie, care confirmă că investiția este în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională / 
regională / județeană / locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții precum și copia hotărârii de 
aprobare a strategiei. 
12. Extras din Strategia GAL Microregiunea Belcești-Focuri care confirmă că investiția propusă se regăsește în 
SDL 2014-2020 aferentă teritoriului GAL Microregiunea Belcești-Focuri (investiția este necesară pentru teritoriul 
GAL Microregiunea Belcești-Focuri și/sau contribuie la obiectivele măsurii) – obligatoriu pentru toate proiectele; 
13. Copia Documentului de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului. 
14. 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)  
15. Declarație de raportare a plăților către GAL Microregiunea Belcești-Focuri efectuate de către AFIR - Anexa 9 
(obligatoriu pentru toate proiectele); 
16. Declarația solicitantului privind contribuția proiectului la obiectivele transversale: inovare, mediu și climă - 
Anexa 10 
17. Angajamentul beneficiarului privind crearea de locuri de muncă – Anexa 12 (obligatoriu dacă se punctează 
criteriul de selecție CS7); 
18. Acordul de parteneriat, dacă este cazul, pentru proiecte realizate în parteneriat (obligatoriu dacă se 
punctează criteriul de selecție CS2, model solicitant); 
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19. Alte documente justificative, după caz. 
 
Pentru Componenta B 
1.1. Studiul de Fezabilitate / Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii, întocmite conform 
legislaţiei în vigoare 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. În funcție de tipul investiției, Studiul de Fezabilitate / Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de 
Intervenţii, daca va fi cazul, vor fi însoțite de toate studiile, avizele, expertizele și acordurile specifice, conform 
reglementărilor legale în vigoare.  
sau 
1.2. Memoriul justificativ (în cazul dotărilor, achiziții simple, pentru investiții fără lucrări de construcții-
montaj). 
Cursul de schimb valutar utilizat va fi cel publicat de Banca Central Europeană pe internet la adresa:  http: 
www.ecb.int/index.htm., din data întocmirii Studiului de Fezabilitate / Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţie / Memoriului Justificativ. 
Pentru proiectele demarate din alte fonduri și nefinalizate, în completarea documentelor solicitate la punctul 1, 
inclusiv în cazul în care pe amplasamentul pe care se propune investiția există suprapuneri parțiale cu proiecte 
anterior finanțate, 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 finanțare din alte surse, precum și devizele refăcute cu valorile rămase de finanțat. 
Cheltuielile aferente tronsoanelor executate parțial sau total sunt neeligibile și se includ în bugetul proiectului în 
coloana neeligibile. 
 
2. Certificat de Urbanism, valabil la data depunerii Cererii de Finanţare, eliberat în condiţiile Legii 50/1991, 
modificată, completată şi republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. 
Important! În Cererea de Finanţare trebuie specificat numele proiectului/investiţiei așa cum este menţionat în 
Certificatul de Urbanism. 
3.1 Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei/comunelor, întocmit conform legislaţiei în 
vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotarare a Guvernului si publicat 
in Monitorul Oficial al Romaniei (copie după Monitorul Oficial). 
Şi 
În situația în care în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public, spațiile/construcțiile pe care vor fi 
amplasate obiectele proiectului nu sunt incluse în domeniul public sau sunt incluse într-o poziție globală sau nu 
sunt clasificate, solicitantul trebuie să prezinte  
3.2 Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor şi / sau completărilor la inventarul bunurilor 
ce aparţin domeniului public al comunei, cu respectarea prevederilor Art. 115 alin (7) din Legea nr.215/ 2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a administraţiei publice locale, adică să fi fost supusă 
controlului de legalitate al Prefectului, în condiţiile legii (este suficient prezentarea adresei de înaintare către 
instituţia prefectului pentru controlul de legalitate). 
3.3 Documente doveditoare ale dreptului de proprietate /administrare al ONGurilor, Unităților de cult, 
Persoanelor fizice autorizate / societăților comerciale pe o perioada de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care 
se vor efectua lucrări conform cererii de finanţare. 
4. Document care să ateste că solicitantul a depus documentaţia la ANPM (dacă este cazul): 
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) 
5.1 Hotărârea Consiliului Local pentru implementarea proiectului, cu referire la următoarele puncte 
(obligatorii): 
• necesitatea şi oportunitatea investiţiei; 
• lucrările sunt prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a investiţiei; 
• angajamentul de a suporta cheltuielile de întreţinere şi / sau reparare a investiţiei pe o perioadă de minimum 
5 ani de la data efectuării ultimei plăți; 
• caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.) 
• nominalizarea reprezentantului legal al comunei pentru relaţia cu AFIR în derularea proiectului 
• detalierea activităţilor sociale/culturale desfășurate în ultimele 12 luni, anterioare datei depunerii Cererii de 
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finanţare. 
Sau 
5.2 Hotărârea Adunării Generale pentru implementarea proiectului specific fiecărei categorii de solicitanți cu 
referire la însuşirea / aprobarea de către ONG, Unitate de cult, Persoană fizică autorizată / Societate 
Comercială a următoarelor (condiții obligatorii): 
• necesitatea şi oportunitatea investiţiei; 
• lucrările sunt prevăzute în bugetul solicitantului pentru perioada de realizare a investiţiei; 
• angajamentul de a suporta cheltuielile de întreţinere şi / sau reparare a investiţiei pe o perioadă de minimum 
5 ani de la data efectuării ultimei plăți; 
• caracteristici tehnice investiției / investițiilor propuse (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.); 
• nominalizarea reprezentantului legal al solicitantului pentru relaţia cu AFIR în derularea proiectului 
• detalierea activităţilor sociale/culturale desfășurate în ultimele 12 luni, anterioare datei depunerii Cererii de 
finanţare 
6.1 Certificatul de înregistrare fiscală 
6.2 Pentru ONG: Încheiere privind înscrierea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, rămasă definitivă / Certificat 
de înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor 
6.2.1. Actul de înființare şi statutul ADI/ONG 
Sau  
6.2.2 Actul de înfiinţare şi statutul Aşezământului Monahal (Mânăstire , Schit sau Metoc) 
sau 
6.2.3 Actul Constitutiv, Certificatul de înregistrare a firmei, Hotărârea tribunalului de pe lângă ONRC, 
Certificat constatator eliberat de ONRC. 
7.1 Notificare privind conformitatea proiectului cu condițiile de igienă şi sănătate publică 
Sau 
7.2 Notificare că investiția nu face obiectul evaluării condițiilor de igienă şi sănătate publică (dacă este cazul) 
8. Raport asupra utilizării programelor de finanțare nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde 
amplasamentul, obiective, tip de investiție, lista cheltuielilor eligibile, costuri și stadiul proiectului, perioada 
derulării proiectului), pentru solicitanții care au mai beneficiat de finanțare nerambursabilă începând cu anul 
2007, pentru aceleași tipuri de investiții.  
9. Extrasul din strategie, care confirmă că investiția este în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională / 
regională / județeană / locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții precum și copia hotărârii de 
aprobare a strategiei. 
10. Extras din Strategia GAL Microregiunea Belcești-Focuri care confirmă că investiția propusă se regăsește în 
SDL 2014-2020 aferentă teritoriului GAL Microregiunea Belcești-Focuri (investiția este necesară pentru teritoriul 
GAL Microregiunea Belcești-Focuri și/sau contribuie la obiectivele măsurii) – obligatoriu pentru toate proiectele; 
11. Document eliberat de Primărie/ Centrul eparhial (în cazul Unităţilor de Cult)/Comitet director al 
ONG/Societate comercială, din care să rezulte numărul de activităţi desfășurate ce au avut loc în ultimele 12 
luni, anterioare datei depunerii Cererii de Finanţare. 
12. Copia Documentului de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului. 
13. 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)  
14. Declarație de raportare a plăților către GAL Microregiunea Belcești-Focuri efectuate de către AFIR - Anexa 9 
(obligatoriu pentru toate proiectele); 
15. Declarația solicitantului privind contribuția proiectului la obiectivele transversale: inovare, mediu și climă - 
Anexa 10 
16. Angajamentul beneficiarului privind crearea de locuri de muncă – Anexa 12 (obligatoriu dacă se punctează 
criteriul de selecție CS7); 
17. Acordul de parteneriat, dacă este cazul, pentru proiecte realizate în parteneriat (obligatoriu dacă se 
punctează criteriul de selecție CS2, model solicitant); 
18. Alte documente justificative, după caz. 
 
Documente specifice solicitanților care se încadrează în categoria întreprinderilor (așa cum sunt definite în 
Ordinul nr. 107/24.04.2017 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru implementarea 
acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală“): 

- Declaraţia pe propria răspundere că beneficiarii nu se încadrează în definiţia întreprinderii în dificultate; 
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- Situațiile financiare aferente ultimului şi penultimului exercițiu financiar anual încheiat, depuse la 
organele financiare competente, cu excepția întreprinderilor încadrate în categoria start-up; 

- Declarația de inactivitate înregistrată la Administrația Financiară, în cazul solicitanților care nu au 
desfășurat activitate anterior depunerii proiectului; 

Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului cu privire la respectarea regulii privind cumulul ajutoarelor, în 
conformitate cu prevederile Ordinului nr. 107/24.04.2017 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale. 
 
În vederea punctării criteriilor de selecție, solicitantul trebuie să depună următoarele documente justificative: 
 

CRITERII DE SELECȚIE  
pentru măsura 8.6B – Dezvoltarea teritoriilor cu populații constituite preponderent de minorități  

GAL MICROREGIUNEA BELCEȘTI-FOCURI JUDEȚ IAȘI 
Criterii de selecție Punctaj 

CS1. Localitățile rurale care nu au mai primit anterior sprijin comunitar pentru o 
investiție similară 
Se acordă punctaj numai dacă nu a mai fost finanțată o investiție similară în aceeași 
localitate; 
În cazul în care o comună aplică pentru unul sau mai multe sate componente, pentru o 
investiție similară pentru care a mai primit anterior sprijin comunitar dar, pentru un 
alt/e sat/e din componența sa, această comună nu primește punctaj; 
În cazul A.D.I., aceasta primește punctaj numai dacă nici una dintre comunele în care se 
realizează investiția nu a mai beneficiat de sprijin comunitar anterior pentru investții 
similare. 
Documente de verificat:  
Se verifică: Baza de date şi/sau secţiunea C din Cererea de finanţare 

20 puncte dacă 
este îndeplinit 
criteriul CS1 
 
0 puncte dacă 
criteriul CS1 nu 
este îndeplinit 

CS2. Proiecte realizate în parteneriat 
Criteriul va fi punctat dacă solicitantul prezintă un acord de parteneriat privind 
proiectul propus, încheiat cu cel puțin un partener (entitate constituită juridic) și care 
vizează obiective comune, precizate în acord. 
Se verifică dacă solicitantul a anexat la cererea de finanțare un acord de parteneriat 
care demonstrează faptul că proiectul va fi realizat în parteneriat cu cel puțin o entitate 
constituită juridic (partener) pentru realizarea obiectivelor propuse prin proiect / 
investiție. Expertul GAL verifică dacă solicitantul a detaliat și argumentat în cadrul 
Studiului de fezabilitate / Documentaţiei de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii / 
Memoriului justificativ, rolul fiecărui partener în implementarea proiectului. 
Documente de verificat:  
Acordul de parteneriat, Studiul de fezabilitate/Documentaţia de Avizare pentru Lucrări 
de Intervenţii/ Memoriu justificativ 

17 puncte dacă 
este îndeplinit 
criteriul CS2 
 
0 puncte dacă 
criteriul CS2 nu 
este îndeplinit 

CS3. Proiecte care deservesc localități cu o populație ce este constituită preponderent 
de minorități 
Criteriul va fi punctat în cazul în care populația de ruși-lipoveni la nivel de UAT din 
teritoriul GAL este de cel puțin 400 de locuitori. 
Documente de verificat:  
Studiul de fezabilitate/Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii/ Memoriu 
justificativ, Tabelul nr. 2 – Populația stabilă după etnie în teritoriul GAL 
Microregiunea Belcești-Focuri, din prezentul ghid, Institutului Național de Statistică, 
Tabel 8. POPULATIA STABILA DUPA ETNIE  - JUDETE, MUNICIPII, ORASE, COMUNE,  
http://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2013/07/sR_Tab_8.xls 

25 puncte dacă 
este îndeplinit 
criteriul CS3 
 
0 puncte dacă 
criteriul CS3 nu 
este îndeplinit 

CS4. Proiectul conține componente inovative sau de protecția mediului  
Criteriul va fi punctat în cazul în care Studiul de fezabilitate/ Documentaţia de Avizare 
pentru Lucrări de Intervenţii/ Memoriul justificativ, conțin informații suficiente și 
justificări ale avantajelor unor investiții propuse a se realiza prin proiect, care reduc 
considerabil efectele negative asupra mediului, sau prezentarea a cel puțin o 
componentă inovativă pentru teritoriul GAL Microregiunea Belcești-Focuri.  

10 puncte dacă 
este îndeplinit 
criteriul CS4 
 
 
0 puncte dacă 

http://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2013/07/sR_Tab_8.xls
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Documente de verificat:  
Studiul de fezabilitate/ Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de 
Intervenţii/Memoriul justificativ, Cererea de finanțare 

criteriul CS4 nu 
este îndeplinit 

CS5. Gradul de sărăcie a localității în care va fi implementat proiectul 
Criteriul va fi punctat în cazul în care IDUL se încadrează în următoarele valori: 
• IDUL < 55: 15 puncte; 
• IDUL > 55: 10 puncte. 
Punctarea acestui criteriu se va face pe baza Anexei nr. 14 Lista UAT-urilor cu valorile 
IDUL corespunzătoare, anexată la Ghidul Solicitantului. 
Se acordă punctaj numai dacă localitatea este obligatoriu identificată în Anexa 14 - 
Lista UAT-urilor cu valorile IDUL corespunzătoare, punctajul fiind stabilit de procentul 
gradului de sărăcie cu care este înregistrată localitatea respectivă. 
Documente de verificat:  
Studiul de fezabilitate/ Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii/ 
Memoriu justificativ, Ghidul solicitantului/Anexa 14 -Lista UAT-urilor cu valorile IDUL 
corespunzătoare 

15 puncte 
maxim dacă 
este îndeplinit 
criteriul CS5 
10 puncte 
minim dacă 
este îndeplinit 
criteriul CS5 

CS6. Gradul de acoperire a populației deservite la nivel de teritoriu  
Criteriul va fi punctat în cazul în care investiția propusă deservește o comună cu o 
populație cât mai mare: 
• 2.000 – 2.999 locuitori: 5 puncte; 
• Peste 3.000 locuitori: 10 puncte; 
Numărul total al populaţiei comunei este conform Rezultatului final al recensământului 
populaţiei şi locuinţelor din anul 2011 - Tabelul nr. 3, Anexa 16.1 la Ghidul 
solicitantului. 
Documente de verificat: 
Studiul de fezabilitate/ Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii/ 
Memoriul justificativ, Fișa de prezentare a teritoriului GAL Microregiunea Belcești-
Focuri. Se va verifica dacă este specificat în documentele menționate, populația netă 
din comună care beneficiază de servicii/ infrastructuri îmbunătățite prin investiția 
propusă, Rezultatul final al recensământului populaţiei şi locuinţelor din anul 2011. 

10 puncte 
maxim dacă 
este îndeplinit 
criteriul CS6 
5 puncte minim 
dacă este 
îndeplinit 
criteriul CS6 
 

CS7. Proiectul vizează crearea de locuri de muncă 
Criteriul va fi punctat în cazul care este creat cel puțin un loc de muncă. 
Documente de verificat:  
Cererea de finanțare, Studiul de fezabilitate/ Documentaţia de Avizare pentru Lucrări 
de Intervenţii/ Memoriul justificativ, Angajamentul privind crearea de locuri de muncă 
(Anexa 12). 

3 puncte dacă 
este îndeplinit 
criteriul CS7 
0 puncte dacă 
criteriul CS7 nu 
este îndeplinit 

Total: 100 puncte  
Punctajul minim pe care trebuie să-l obțină un proiect pentru a putea fi finanțat: 20 puncte 
CRITERII PENTRU DEPARTAJAREA PROIECTELOR CU PUNCTAJ EGAL 
În cazul în care vor exista mai multe proiecte cu același punctaj, vor fi aplicate următoarele criterii pentru 
departajare (pentru proiecte care au obținut același punctaj): 

 CS2. Proiecte realizate în parteneriat. Dacă proiectele supuse departajării au același punctaj la CS2, atunci 
se trece la departajare conform criteriului CS3, 

 CS3. Proiecte care deservesc localități cu o populație ce este constituită preponderent de minorități. 
În situația în care după departajarea conform criteriilor menționate mai sus, vor exista proiecte cu punctaj 
egal, departajarea finală se va face în funcție de valoarea eligibilă totală a proiectului, astfel: 
Valoarea totală eligibilă a proiectului în ordine crescătoare, proiectele cu o valoare mai mică vor avea 
prioritate. 

 
 
Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul: 
EG1. Investiția se va realiza în teritoriul GAL Microregiunea Belcești-Focuri  iar beneficiarul se identifică într-
una din categoriile de beneficiari eligibili 
Se va verifica dacă investiția se realizeză în teritoriul GAL Microregiunea Belcești-Focuri. 
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Investiția este eligibilă dacă solicitantul prezintă dovada existenței în teritoriul GAL a sediului/punct de 
lucru/sucursală/filială. 
 Se vor verifica următoarele documente: 
 Cererea de Finanțare, Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții / 

Memoriul justificativ; 
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 (copie după Monitorul Oficial) și în situaţia în care, în Inventarul 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public, investițiile care fac obiectul proiectului nu sunt incluse în 
domeniul public sau sunt incluse într‐o poziţie globală, solicitantul trebuie să prezinte: 

- Hotărârea Consiliului Local /Hotărârile Consiliului Local privind aprobarea modificărilor şi / sau 
completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziției globale existente, 
cu respectarea prevederilor art. 115 alin (7) din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în privinţa supunerii acesteia controlului de 
legalitate al prefectului, în condiţiile legii (este suficientă prezentarea adresei de înaintare către 
Instituţia Prefectului, pentru controlul de legalitate, în condițiile legii). 

și/sau 
- avizul administratorului terenului aparţinând domeniului public, altul decat cel administrat de primărie 

(dacă este cazul). 
Pentru alte categorii de solicitanți: 
- Documente doveditoare ale dreptului de proprietate/dreptul de uz, uzufruct, superficie, 

servitute/administrare al ONG-urilor/alte categorii de beneficiari eligibili, pentru o perioadă de 10 ani, 
asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări, conform Cererii de finanțare. 

În cazul contractelor de concesiune se verifică adresa emisă de concendent din care să reiasă situaţia privind 
respectarea clauzelor contractuale, realizarea investiţiilor prevăzute în contract şi alte clauze. 

 
Pentru verificarea solicitantului dacă se află într-una din categoriile de beneficiari eligibili se vor verifica: 

- Actele juridice de înființare și funcționare specifice fiecărei categorii de solicitanți, certificatul de 
înregistrare fiscală, declarația pe propria răspundere a solicitantului privind datoriile fiscale restante din 
Cererea de finanțare,  

- Fișa Măsurii 8.6B din SDL. 
 

EG2. Solicitantul se angajează să asigure mentenanța investiției pe o perioadă de minim 5 ani de la ultima 
plată 
Se verifică, Hotărârea Consiliului Local, (Hotărârile Consiliilor Locale în cazul ADI), Hotărârea Adunării Generale a 
ONG/document echivalent pentru implementarea proiectului specific fiecărei categorii de solicitanți, prin care 
solicitantul se angajează să suporte toate cheltuielile de mentenanță a investiției pe care o realizează pe o 
perioadă de minim 5 ani de la data efectuării ultimei plăți.  
HCL va fi elalaborat conform modelului anexat la ghid. 
Declarația pe propria răspundere a solicitantului privind asigurarea sustenabilității investiției prin 
operaționalizarea infrastructurii (întocmită de solicitant). 
 
EG3. Solicitantul trebuie să prezinte toate avizele și autorizațiile necesare investiției 
Se verifică existența avizelor și autorizațiilor necesare investiției, solicitate prin secțiunea E din Cererea de 
finanțare. 
 
EG4. Prin studiul de fezabilitate/ Memoriu justificativ/ Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție 
(DALI), proiectul trebuie să demonstreze oportunitatea și necesitatea socio-economică a investiției 
Se vor verifica: Hotărârea Consiliului Local (Hotărârile Consiliilor Locale în cazul ADI) șă/sau Hotărârea Adunării 
Generale a ONG/document echivalent pentru implementarea proiectului specific fiecărei categorii de solicitanți 
(după caz). 
Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții / Memoriul Justificativ. HCL va fi 
elaloborat conform modelui anexat la ghid. 
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EG5. Proiectul propus este în conformitate cu normele de mediu 
Se verifică dacă solicitantul a depus documentația la ANMP (dacă este cazul), prin existența documentului 
Clasarea notificării sau Decizia etapei de încadrare sau Acord de mediu, respectiv Aviz Natura 2000 acolo unde 
se impune, emis pe numele solicitantului și vizează obiectivul propus prin proiect, conform Protocolului încheiat 
între APDRP și ANPM. 
 
EG6. Construcția, modernizarea și extinderea clădirilor trebuie să respecte/păstreze arhitectura specifică 
locală 
Se verifică existența Certificatul de urbanism însoțit de Avizul cu recomandări emis de către filiala teritorială a 
Ordinului Arhitecţilor din România (OAR), pe numele solicitantului și vizează obiectivul propus prin proiect, care 
confirmă respectarea arhitecturii specifice locale (dacă este cazul), la faza de Studiu de Fezabilitate. 
 
EG7. Solicitantul să nu fie în insolvență sau incapacitate de plată 
Se vor verifica: Declarația pe propria răspundere din secțiunea F, din Cererea de finanțare, Buletinul Procedurilor 
de Insolvență, alte documente specifice, după caz, fiecărei categorii de solicitanți. 
 
EG8. Investiția va fi corelată cu o strategie de dezvoltare națională/regională/județeană/locală aprobată 
Se va verifica extrasul din strategie, din care rezultă că investiția este în corelare cu orice strategie de dezvoltare 
națională/ regională/ județeană/ locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții precum şi copia 
hotărârii de aprobare a strategiei. 
Conform Regulamentului (UE) 1305/2013 investițiile sunt eligibile pentru sprijin dacă operațiunile relevante sunt 
implementate în conformitate cu planurile de dezvoltare a municipalităților și a satelor în zonele rurale și a 
serviciilor de bază oferite de acestea, acolo unde există asemenea planuri, și sunt coerente cu orice strategie de 
dezvoltare locală relevantă. 
De asemenea, se va verifica extrasul din Strategia GAL Microregiunea Belcești-Focuri, atașat de solicitant la 
cererea de finanțare care confirmă că tipul de investiție propus se regăsește în SDL 2014 - 2020 aferentă 
teritoriului GAL (investiția este necesară pentru teritoriul GAL Microregiunea Belcești-Focuri și contribuie la 
obiectivele măsurii). 
 
EG9. Investiția trebuie să respecte PUG. 
(Doar pentru proiectele care prevăd investiții care necesită prezentarea Certificatului de Urbanism). 
Se va verifica dacă investiția respectă toate specificațiile din Certificatul de Urbanism eliberat în temeiul 
reglementărilor Documentaţiei de urbanism faza PUG. În situaţia în care investiţia propusă prin proiect nu se 
regăseşte în PUG, solicitantul va depune Certificatul de Urbanism eliberat în temeiul reglementărilor 
Documentaţiei de urbanism faza PUZ.  
 
Condițiile de eligibilitate din Fișa Măsurii 8.6B se completează cu condițiile generale de eligibilitate a tipurilor de 
operațiuni prevăzute în legislația europeană, Cap. 8.1 din PNDR 2014-2020, HG 226/2015 privind stabilirea 
cadrului general de implementare a măsurilor Programului Național de Dezvoltare Rurală din FEADR și de la 
bugetul de stat și legislația națională 
 
Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL 
Evaluarea proiectelor se realizează după închiderea sesiunii. Procesul de evaluare și selecție a proiectelor se 
realizează în prima etapă la nivelul GAL Microregiunea Belcești-Focuri, de către experții angajați GAL cu atribuții 
în acest sens, experți externalizați dacă este cazul, Comitetul de Selecție a proiectelor și Comisia de Contestații.  
Angajații din cadrul echipei de implementare a SDL sau experți externalizați, verifică, pentru proiectele depuse 
la nivel de GAL Microregiunea Belcești-Focuri, conformitatea, eligibilitatea și îndeplinirea criteriilor de selecție. 
Proiectele selectate la nivel de GAL Microregiunea Belcești-Focuri, vor fi supuse verificării finale și de către OJFIR 
/ CRFIR. 
Evaluarea și selecția proiectelor se va face respectând o procedură de selecție nediscriminatorie și transparentă 
a proiectelor, stabilită în SDL de către GAL Microregiunea Belcești-Focuri și aprobată de AM PNDR prin selecția 
strategiei, respectiv pe baza Procedurii de evaluare și selecție a proiectelor publicată pe site-ul 
www.galbelcestifocuri.ro. Procedura de evaluare și selecție face parte integrantă din Ghidul solicitantului.  
În procesul de selecție, GAL Microregiunea Belcești-Focuri, va avea în vedere respectarea următoarelor aspecte: 

http://www.galbelcestifocuri.ro/
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• promovarea egalității dintre bărbați și femei și a integrării de gen, cât și prevenirea oricărei discriminări pe 
criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală; 

• stabilirea unor criterii obiective în ceea ce privește selectarea acțiunilor, care să evite conflictele de 
interese, care garantează că cel puțin 50% din voturile privind deciziile de selecție sunt exprimate de 
parteneri din mediul privat și societatea civilă. 

 
Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție. 
Rezultatele procesului de selecție vor fi anunțate după aprobarea Raportului de Selecție (Intemediar sau Final), 
prin publicarea pe site-ul Asociației Grupul de Acțiune Locală Microregiunea Belcești-Focuri – 
www.galbelcestifocuri.ro și notificarea scrisă a solicitanților. GAL notifică în scris aplicanţii cu privire la rezultatul 
evaluării/selectării proiectului şi la modalitatea de depunere a contestaţiilor de către aplicanţii nemulţumiţi de 
rezultatul evaluării/selectării proiectului (dacă este cazul). 

http://www.galbelcestifocuri.ro/

