
      
 

Prelungire Apel de selecție proiecte varianta detaliată  
Măsura 6.6B – Investiții în infrastructura fizică de bază 

 

Numărul de referință al sesiunii de selecție a proiectelor: 1/2017, Apelul nr. 1/2017:  
perioada de lansare: 11.10.2017 – 15.02.2018 

  
ASOCIAȚIA “GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ MICROREGIUNEA BELCEȘTI-FOCURI”, anunță prelungirea apelului 
de selecție nr. 1/2017, sesiunea nr. 1/2017, deschis inițial în  perioada 11.10.2017 – 31.01.2018, pentru 
măsura M6.6B – Investiții în infrastructura fizică de bază, până la data de 15.02.2018. 
 
Perioada sesiunii de depunere a proiectelor pentru măsura M6.6B - Investiții în infrastructura fizică de bază, 
din Strategia de Dezvoltare Locală a Asociației “Grupul De Acțiune Locală Microregiunea Belcești-Focuri”, 
2014-2020, este 11.10.2017 – 15.02.2018. 
 
Data lansării apelului de selecție: 11.10.2017 
 
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: 15.02.2018, ora 13.00. 
 
Beneficiari eligibili:  

 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.  
 
Fondurile disponibile pentru Măsura 6.6B: 1.111.996,03 Euro 
Fondurile disponibile alocate în această sesiune pentru Măsura 6.6B:  1.111.996,03 Euro. 
Suma totală alocată pentru Măsura 6.6B, conform planului aprobat de DGDR AM PNDR este în 

valoare de 1.111.996,03 Euro 

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: 200.000,00 Euro. 
 
Intensitatea sprijinului, conform prevederilor din fișa măsurii SDL, aprobată de MADR și a Ghidului solicitantului 
M6.6B, 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:  poate fi cuprinsă între min.  5.000,00  euro și max.  200.000,00 euro.  
 
Cheltuieli eligibile pentru Măsura M6.6B , componenta A: 

 Înființarea, amenajarea spațiilor publice de recreere pentru populația rurală (parcuri, spații de joacă 

pentru copii, terenuri de sport etc); 

 Renovarea clădirilor publice și amenajarea de parcări, piețe, spații pentru organizarea de târguri etc.); 

 Achizitionarea de utilaje și echipamente pentru dotarea serviciilor publice locale (de deszăpezire, 
întreținere spații verzi etc.) ; 

 Extinderea și modernizarea (inclusiv dotarea) instituțiilor de învățământ secundar superior, filiera 

tehnologică cu profil resurse naturale și protecția mediului și a școlilor profesionale în domeniul agricol; 
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 Investiții orientate spre transferul activităților și transformarea clădirilor sau a altor instalații aflate în 

interiorul sau în apropierea așezărilor rurale, în scopul îmbunătățirii calitătții vieții sau al creșterii 

performanței de mediu a așezării respective; 

 Sprijin pentru investiții în crearea, îmbunătățirea și extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri la scară 
mică, inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și al economisirii energiei; 

 Construcția, extinderea și / sau modernizarea rețelei de drumuri de interes local; 
 Îmbunătățirea confortului și siguranței publice prin înființarea/ modernizarea/ extinderea rețelelor de 

iluminat public și/sau instalarea sistemelor de supraveghere;  
 Înființarea/ dezvoltarea/ dotarea infrastructurii de valorificare a produselor locale, piețe locale; 
 Investiții în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate populației rurale, 

inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente. 
Cheltuieli eligibile pentru Măsura M6.6B , componenta B: 

 Restaurarea, conservarea și dotarea clădirilor monumentelor din patrimoniul cultural imobil de interes 
local de clasa B;  

 Restaurarea, conservarea și /sau dotarea așezămintelor monahale de clasa B; 
 Modernizarea, renovarea și/sau dotarea căminelor culturale. 

 

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  M6.6B,  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: 0748/581.601 
E-mail: office@galbelcestifocuri.ro  
WEB: www.galbelcestifocuri.ro 
 
Toate informațiile detaliate, aferente măsurii M6.6B lansate în cadrul prezentului apel de selecție, sunt 
disponibile pe suport tipărit la Sediu GAL: Comuna Bălțați, sat Mădîrjești, județul Iași. 
 
Documentele justificative 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: 
1.1. Studiul de Fezabilitate / Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii; 
1.2. Memoriul justificativ (în cazul dotărilor, achiziții simple, pentru investiții fără lucrări de construcții-
montaj). 
2. Certificat de Urbanism; 
3.1 Pentru comune și ADI: 
Inventarul bunurilor  
Şi 
3.2 Hotărârea/hotararile consiliului local privind aprobarea modificărilor şi / sau completărilor la inventar în 
sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziţiei globale existente sau clasificării unor drumuri 
neclasificate, cu respectarea prevederilor art. 115 alin. (7) din Legea nr. 215/ 2001; 
3.3 Avizul administratorului terenului aparţinând domeniului public, altul decât cel administrat de primărie 
(dacă este cazul). 
3.4  Pentru ONG-uri 
Documente doveditoare de către ONG‐uri, privind dreptul de proprietate/ dreptul de uz, uzufruct, superficie, 
servitute /administrare pe o perioadă de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări, 
conform cererii de finanţare 
Componenta A 
Și 

http://www.galbelcestifocuri.ro/
http://www.galbelcestifocuri.ro/
mailto:office@galbelcestifocuri.ro
http://www.galbelcestifocuri.ro/
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3.5 Documente doveditoare ale dreptului de proprietate /dreptul de uz, uzufruct, superficie, 
servitute/administrare, de către ONG‐uri, Unități de cult, Persoane fizice autorizate/Societăți comerciale, pe o 
perioadă de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări, conform cererii de finanţare 
Componenta B 
4. Copia Documentului de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului. 
Componenta A+B 
5.1 Certificatul de înregistrare fiscal 
Componenta A+B 
5.2 Pentru ONG: Încheiere privind înscrierea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, rămasă definitivă / Certificat 
de înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor 
Componenta A+B 
5.2.1 Actul de înființare şi statutul ADI/ONG 
Componenta A+B 
 Sau 
5.2.2 Actul de înfiinţare şi statutul Aşezământului Monahal (Mănăstire , Schit sau Metoc), 
Sau 
5.2.3 Actul Constitutiv, Certificatul de înregistrare a firmei, Hotărârea tribunalului de pe lângă ONRC, Certificat 
constatator eliberat de ONRC. 
Componenta B 
6. Extrasul din strategie, care confirmă dacă 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. 
Componenta A+B 
7. Extras din Strategia GAL Microregiunea Belcești-Focuri; 
Componenta A+B 
8. Raport asupra utilizării programelor de finanțare nerambursabilă ; 
Componenta A+B 
9. Declarația solicitantului că nu a primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară (același tip de 
investiție în aceeași locație) 
Componenta A+B 
10. Declarația solicitantului privind contribuția proiectului la obiectivele transversale: inovare, mediu și climă 
Componenta A+B 
11. Dovada existenței sediului/filialei/sucursalei/punct de lucru, în teritoriul GAL 
Componenta A+B 
12. Lista agenților economici deserviţi de proiect; 
Componenta A 
13. Document care să ateste că solicitantul a depus documentaţia la ANPM (dacă este cazul): 
13.1 Clasarea notificării 
Sau 
13.2 Decizia etapei de încadrare 
Sau 
13.3 Acord de mediu în cazul în care se impune evaluarea impactului preconizat asupra mediului 
Sau 

13.4 Acord de mediu în cazul evaluării impactului asupra mediului și de evaluare adecvată (dacă este cazul). 
13.5 Aviz Natura 2000 pentru proiectele care impun doar evaluare adecvată. 
Componenta A+B 
14.1 Notificare privind conformitatea proiectului cu condițiile de igienă şi sănătate publică 
Sau 
14.2 Notificare că investiția nu face obiectul evaluării condițiilor de igienă şi sănătate publică (dacă este cazul) 
sau 
14.3 Avizul sanitar privind constatarea conformității proiectului cu condițiile de igienă și sănătate publică 
(doar pentru proiectele care necesită acest aviz). Se depune înainte de semnarea Contractului de finanțare 
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Componenta A+B 
15. 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. 
Componenta A 
16. Angajamentul beneficiarului privind crearea de  locuri de muncă; 
Componenta A+B 
17. Acordul de parteneriat, dacă este cazul, pentru proiecte realizate în parteneriat; 
Componenta A+B 
18. Declarație de raportare a plăților către GAL Microregiunea Belcești-; 
Componenta A+B 
19. Hotărârea Consiliului Local/Hotărârile Consiliilor Locale în cazul ADI/Hotărârea Adunării Generale în cazul 
ONG pentru implementarea proiectului, cu referire la următoarele 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.  
Componenta A 
20.1 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 Finanţare (daca este cazul). 

Sau 
20.2. 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 (daca este cazul). 
Componenta B 

21. Document/e justificativ/e (ex.: afișe, pliante, anunțuri, procese ‐ verbale etc.) eliberat/e de 
Primărie/Centru eparhial (în cazul unităților de cult)/Comitet director al ONG/Societate comercială din care să 
rezulte activităţile desfășurate în ultimele 12 luni, anterioare datei depunerii Cererii de Finanţare. 
Componenta B 
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22. Avizul emis de către Ministerul Culturii sau, după caz, de către serviciile publice deconcentrate ale 
Ministerului Culturii respectiv Direcțiile Judeţene pentru Cultură pe raza cărora sunt amplasate obiectivele, 
conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, care să confirme faptul că obiectivul propus spre finanțare face parte din patrimoniul 
cultural de interes local – clasa (grupa) B şi că se poate interveni asupra lui (documentația este adecvată). 
Componenta B 
23. Dovadă eliberată de Muzeul județean, prin care se certifică verificarea documentară și pe teren, dacă este 
cazul, asupra unor intervenții antropice cu caracter arheologic în perimetrul aferent proiectului propus pentru 
finanțare nerambursabilă (OG nr. 43/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare). 
Componenta B 
24. Copie Ordin de clasare ca monument istoric de interes local clasa (grupa) B conform Legii 422/2001 și copie 
Monitor Oficial al României Partea I în care a fost publicat, dacă este cazul. 
Componenta B 
25. Declarația pe propria răspundere din care să reiasă că după realizarea investiției din patrimoniul cultural de 
clasă (grupă) B, aceasta va fi înscrisă într‐o rețea de promovare turistică. 
Componenta B 
26. Declarație pe propria răspundere că va prezenta înaintea semnării contractului de finanțare cu AFIR: 
Aviz de la Direcția de cultură/patrimoniu în cazul obiectivelor de patrimoniu, dacă este cazul 
Componenta B 
27. Declarație pe propria răspundere privind eligibilitatea solicitantului  
Componenta A+B 
28. Declarație pe propria răspundere că va prezenta înaintea semnării contractului de finanțare cu AFIR 
următorele documente obligatorii:  

1. Certificat/e care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale, emise de Direcţia Generală a Finanţelor Publice 
şi, dacă este cazul, graficul de reeşalonare a datoriilor către bugetul consolidat. 
2. Proiectul Tehnic, în vederea avizării de către CRFIR, va fi depus în termenul precizat în Notificarea AFIR, 
conform prevederilor HG 226/2015 cu modificările și completarile ulterioare și a procedurilor în vigoare la 
momentul notificării. 
3. Cazier judiciar al reprezentantului legal.  
4. Cazier fiscal al solicitantului. 
5. Copie a documentului de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului. 
6. Declarația de eșalonare a depunerii dosarelor cererilor de plată, inclusiv cea pentru decontarea TVA, 
unde este cazul. 
7. Dovada achitarii integrale a datoriei față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere, dacă 
este cazul. 
8. Extras de cont care confirmă cofinantarea investitiei, dacă este cazul; 
9. Document emis de bancă/trezorerie care să conțină datele de identificare ale băncii /trezoreriei și ale 
contului aferent proiectului pentru care se solicită finanțare prin PNDR. 
10. Alte documente (ce vor fi precizate în notificare, dacă este cazul). 

Componenta A+B  
29. Alte documente justificative (se vor specifica de către solicitant, după caz). 
 
În vederea punctării criteriilor de selecție, solicitantul trebuie să depună următoarele documente justificative: 
 

CRITERII DE SELECȚIE  
pentru măsura M6.6B 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 

20 puncte dacă 
este îndeplinit 
criteriul CS1 

 
0 puncte dacă 
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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. 
Precizări: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de beneficiar în cazul 
proiectelor integrate. Acest criteriu se va puncta în funție de acțiunea majoritară a 
proiectului (drum,  energie electrică, stații de transfer) 
Documente de verificat:  
Se verifică: Baza de date şi/sau secţiunea C din Cererea de finanţare 

criteriul CS1 nu 
este îndeplinit 

CS2. Proiecte realizate în parteneriat 
Criteriul va fi punctat în cazul în care solicitantul prezintă un acord de parteneriat privind 
proiectul propus încheiat cu cel puțin un partener și vizează obiective comune. 
Documente de verificat:  
Acordul de parteneriat, Studiul de fezabilitate/Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de 
Intervenţii/ Memoriu justificativ 

20 puncte dacă 
este îndeplinit 
criteriul CS2 

0 puncte dacă 
criteriul CS2 nu 
este îndeplinit 

CS3. Localități rurale din regiunile cu grad de sărăcie ridicat 
Criteriul va fi punctat în cazul în care IDUL se încadrează în următoarele valori: 
 
• IDUL < 55: 20 puncte; 
• IDUL > 55: 10 puncte. 
 
Punctarea acestui criteriu se va face pe baza Anexei nr. 28-Lista UAT-urilor cu valorile IDUL 
corespunzătoare, anexată la Ghidul Solicitantului. 
Se acordă punctaj numai dacă localitatea este obligatoriu identificată în Anexa 28 - 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, Anexa 28 -Lista UAT-urilor cu valorile IDUL corespunzătoare 

20 puncte 
maxim dacă 
este îndeplinit 
criteriul CS3 

10 puncte 
minim dacă 
este îndeplinit 
criteriul CS3 

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.  
Documente de verificat:  
Studiul de fezabilitate/ Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii/Memoriul 
justificativ 

10 puncte dacă 
este îndeplinit 
criteriul CS4 
 

 
0 puncte dacă 
criteriul CS4 nu 
este îndeplinit 

CS5. 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: 10 puncte; 
• 3.000 – 3.999 locuitori: 15 puncte; 
• Peste 4.000 locuitori: 20 puncte. 
 
Numărul total al populaţiei comunei este conform Rezultatului final al recensământului 
populaţiei şi locuinţelor din anul 2011 ‐ Tabelul nr. 3, Anexa 27 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 

20 puncte 
maxim dacă 
este îndeplinit 
criteriul CS5 

10 puncte 
minim dacă 
este îndeplinit 
criteriul CS5 
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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. 

CS6. Proiectul vizează crearea locurilor 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, Declarație pe propria răspundere privind locurile de 
muncă create. 

10 puncte dacă 
este îndeplinit 
criteriul CS6 

0 puncte dacă 
criteriul CS6 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): 

1. CS6. Proiectul vizează crearea locurilor de muncă, dacă proiectele supuse departajării au același punctaj la 
CS6, atunci se trece la departajare conform criteriului CS4: 

2. CS4. Proiectul conține componente inovative sau de protecția mediului 
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: 

 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 la nivel de comună, respectiv în satele componente. Documente 
verificate Memoriu Justificativ/ Studiile de Fezabilitate/ Documentațiile de Avizare pentru Lucrări de 
Intervenții și Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei,  
Sau 
Documente doveditoare ale dreptului de proprietate/ dreptul de uz, uzufruct, superficie, servitute/ 
contract de concesiune/delegare a administrării bunului imobil, valabil pentru o perioadă de cel puțin 10 
ani de la data depunerii Cerere de Finanțare în cazul ONG-urilor. 
Se vor verifica actele juridice de înființare și funcționare, specific fiecărei categorii de solicitanți. 

 Solicitantul se angajează să asigure mentenanța investiției pe o perioadă de minim 5 ani de la ultima 
plată; 
Se verifică, Hotărârea Consiliului Local, Hotărârea Adunării Generale a ONG, 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.  

 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. 

 Prin studiul de fezabilitate/ Memoriu justificativ/ Documentația de aviare a lucrărilor de intervenție 
(DALI), proiectul trebuie să demonstreze oportunitatea și necesitatea socio-economică a investiției; 
Se vor verifica Hotărârea Consiliului Local, Hotărârea Adunării Generale a ONG, Studiile de Fezabilitate/ 
Documentațiile de Avizare pentru Lucrări de Intervenții inclusiv capitolul privind Analiza cost‐beneficiu. 

 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. 

 Construcția, modernizarea și extinderea clădirilor trebuie să respecte/păstreze arhitectura specifică 
locală; 
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Se verifică existența Certificatului 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. 

 Solicitantul să nu fie în insolvență sau incapacitate de plată; 
Se vor verifica: Declarația pe propria răspundere din secțiunea F, Buletinul Procedurilor de Insolvență, 
alte documente specifice, după caz, fiecărei categorii de solicitanți. 

 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. 

 Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General; 
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.  

 Introducerea investiției din patrimoniul cultural de clasă (grupă) B în circuitul turistic, la finalizarea 
acesteia (doar pentru proiectele care prevăd investiții privind obiective de patrimoniu). 
Se verifică Declarația pe propria răspundere prin care solicitantul s-a angajat ca după realizarea 
investiției din patrimoniul cultural, aceasta să fie înscrisă într-o rețea de promovare turistică. 

 
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 pentru 
accesarea Măsurii 6.6B.  
În procesul de selecție, GAL Microregiunea Belcești-Focuri, va avea în vedere respectarea următoarelor aspecte: 

 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 (Final sau Intermediar), 
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/
http://www.galbelcestifocuri.ro/

