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APEL DE SELECȚIE 

 

 

Grupul de Acțiune Locală Zona Luț , Șar, Câmpie   

anunță public lansarea sesiunii de cerere de proiecte pe Măsura 19 Leader/Submăsura 19.2 

,,Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală,, 

 

Număr de referință al sesiunii cererii de proiecte:  M6/6B - 01/18- 26.11.2018 

Data lansării apelului :  04.10.2018 

Măsura de finanțare deschisă :  MĂSURA M6/6B - “ Îmbunătăţirea şi dezvoltarea 

infrastructurii societăţii civile” 

Beneficiari eligibili:  

• ONG-uri definite conform legislaţiei în vigoare, în special celor care se adresează 

grupurilor marginalizate (etnia rromă) (beneficiari indirecţi la M1/6B); 

• Unități de cult; 

• Autorități publice locale; 

• GAL(dacă nu există alți solicitanți); 

 

Fondul nerambursabil total disponibil:   21.734,24 EURO 

Suma maximă nerambursabilă/proiect:   21.734,24 de euro/proiect 

Intensitatea sprijinului:   100% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile 

Data limită pentru depunerea proiectelor:   26.11.2018 

Depunerea proiectelor:  În perioada 4 octombrie -26 noiembrie 2018, de luni până vineri, între 

orele 10.00 – 14.00, la Punctul de lucru al GAL din Localitatea Dedrad ,str. Principala nr 47, com. 

Batos,Județul Mureș. 
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Modelul cererii de finanțare: Pentru această măsura, se va utiliza cererea de finanțare 

aferentă Măsurii 6/6B. 

Documentele justificative necesare la depunerea proiectului: 

1. Memoriu justificativ/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 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;  

5. Avizul de conformitate al Operatorului Regional.  

6. Hotărârea Consiliului Local / 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;  
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• numărul de locuitori deserviţi de proiect / utilizatori 
direcţi (pentru grădiniţe, licee / şcoli profesionale, structuri tip „after-school”, creşe);  

• numărul de persoane care beneficiază indirect de proiect;  

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

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

• nominalizarea reprezentantului legal al comunei / 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 fiscală  

7.2 Încheiere privind înscrierea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, rămasă 
definitivă / Certificat de înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor  

7.2.1 Actul de înfiinţare şi statutul 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. 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 2002, pentru aceleași tipuri 
de investiții.  

13. 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.   

14. 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  
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strategiei sau adresa emisa GAL Zona Lut, Sar, Campie din care sa rezulte ca 
investitia este in corelare cu strategia GAL Zona Lut, Sar, Campie.  

16. Copia Documentului de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului. 

17. Document emis de Administratia Publica Locala a UAT-ului in care se va 
implementa proiectul referitor la existenta/inexistenta unei investitii similare cu 
investitia propusa prin proiect și menționarea numarului de persoane care vor beneficia 
in mod direct si indirect de serviicii/infrastructure imbunătățite ca urmare a 
implementării proiectului.   

 

18. Certificat acreditare compartiment asistenta sociala sau documentul de 
acreditare ca furnizor de servicii sociale sau  dovada initierii procedurii  de 
acreditare ca furnizor de servicii sociale (dacă este cazul) 

20. Alte documente justificative (Se vor specifica dupa caz) 

 

 

Documentele necesare în vederea contractării fondurilor nerambursabile  
 
4. Document care să ateste că a depus documentaţia la ANPM: 

4.1 Clasarea notificarii sau  

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

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nici evaluării adecvate) sau  

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

mediului sau  

 

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

sau  

4.5 Aviz Natura 2000 pentru proiectele care o impun doar evaluare adecvată.  

8. Certificat ce atesta lipsa/valoarea datoriilor fiscale și graficul de reeșalonare a datoriilor 

restante către bugetul consolidat al statului, dacă este cazul.  

9. Certificatul de cazier judiciar   

10. Document emis de bancă/trezorerie care să conțină datele de identificare ale 

băncii/trezoreriei și ale contului aferent proiectului pentru care se solicită finanțare din 

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

operațiunile cu AFIR).  

15. Proiect Tehnic însoțit de Referat verificare proiect tehnic, inclusiv procese verbale 

predareprimire proiect tehnic încheiate între beneficiar și verificator, precum și de copii 
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ale atestatului și legitimației verificatorului de proiect si raport de expertiza 

tehnico- economica din care sa reiasa stadiul investitiei daca este cazul.  

16. Copie a documentului de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului.   

19. Dovada achitarii integrale a datoriei fata de AFIR, inclusiv dobanzile si majorarile de 

intarziere 

 

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 pentru Masura M6/6B”. 

 

Cerinţe de eligibilitate pe care trebuie sa le îndeplinească solicitantul: 

 

• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

• Obiectivul trebuie să se încadreze în cel puţin una dintre tipurile de activităţi 

sprijinite; 

• Sediul social/punctul de lucru trebuie să fie situate în teritoriul GAL, şi activitatea 

va fi desfăşurată în teritoriul GAL; 

• Proiectul trebuie să demonstreze  că este sustenabil după finalizarea investiției; 

• Obligativitatea menținerii investiției pentru o perioadă de minim 5 ani de la data 

ultimei tranșe de plată; 

• Solicitantul va demonstra că este acreditat sau că a inițiat procedura de acreditare 

ca furnizor de servicii sociale; 

• Investiția nu trebuie să fie de tip rezidențial daca sustenabilitatea este demonstrată 

prin POCU, măsura 5.2; 

 

. 

 

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 pentru Masura 6/6B”. 

Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL Selecţia proiectelor în cadrul GAL 

Zona Luț, Șar, Câmpie, 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. 
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Proiectele eligibile se vor puncta în funcţie de sistemul de punctaj stabilit conform fișei de selecție. 

Componența Comitetului de Selecție a Proiectelor este prezentată pe site-ul www.lutsarcampie.ro   

 

Mai multe informații legate de selecția proiectelor sunt disponibile în Procedura de evaluare și 

selecție a proiectelor, disponibil pe site-ul www.lutsarcampie.ro   

 

Criterii de selecție şi documente justificative pe care trebuie să le depună 

solicitantul în vederea punctării acestor: 

Verificarea îndeplinirii criterilor de selecţie şi acordarea punctajului se realizează pe baza 

formularului „Fişă de evaluare a criterilor de selecţie pentru Masura 6/6B” . 

Pentru a putea fi declarat selectat, un proiect trebuie să cumuleze minimum 20 puncte. 

 

Nr. 
crt. 

Criteriu de selecție Punctaj GAL 
ZONA LUT, 

SAR, CAMPIE 

1 Nu mai există o astfel de investiţie în UAT-ul în care urmează a 
se implementa proiectul. 

30 puncte 

2 Proiectul prevede crearea de noi locuri de muncă 
 

- 1 loc de muncă nou creat  

- 2 sau mai multe locuri de muncă nou create  

Locurile de muncă nou create trebuie menținute pe toată perioada 

de  monitorizare a proiectelor. 

40 puncte 
 

20 puncte 
40 puncte 

3 Numărul persoanelor care beneficiază indirect de investiție : 
 

- Sub 1000 persoane 

- Peste 1000 persoane  

 

30 puncte 
 
    20 puncte 
    30 puncte 

 TOTAL                                                                                                                  100 puncte 

 

http://www.lutsarcampie.ro/
http://www.lutsarcampie.ro/


 
 

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Zona Luţ, Şar, Câmpie 

Localitatea Dedrad,Comuna Batoş, Str. Principală, nr. 47, Judeţ Mureş,Cod poştal 547086 

Telefon fix/mobil: 0265 539 746/ 0744 58 10 38, Fax: 0265 539 746  

Email: lutsarcampie@yahoo.com 

 

 

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: 

1.   valoarea eligibilă a proiectului, exprimată în euro, în ordine descrescătoare, în limita valorii 

totale a apelului de selecţie; 

2.  localizarea proiectului : de exemplu, în cazul in care, în aceeași sesiune de selecție sunt 2 

proiecte eligibile dintr-o comună și unul dintr-o altă comună , iar un proiect din prima comună și 

cu cel a doua comună au același punctaj, atunci va fi selectat proiectul din a doua comună, 

deoarece în prima comună mai există deja un proiect selectat spre finanțare 

3. numărul locurilor de muncă nou create in ordine descrescătoare. 

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.lutsarcampie.ro , şi afişate la sediile primăriilor UAT membre în GAL. 

GAL Zona Luț, Șar, Câmpie va înștiința solicitanții asupra rezultatului procesului de selecție prin 

Notificare transmisă prin fax/email sau poștă cu confirmare de primire 

Informaţii detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului si 

urmatoarele anexe: 

• Anexa 1 - Cerere de finanțare;  

• Anexa 2 – Studiu de fezabilitate; 

• Anexa 3 - Memoriu justificativ; 

• Anexa 4 - Recomandări analiză cost-beneficiu; 

• Anexa 5 - Model Contract de finanțare; 

• Anexa 6 - Declaratie către GAL privind raportarea plăților efectuate de AFIR; 

• Anexa 7 – Fisa masurii M1/6B; 

• Anexa 8 – Model Declarație angajament privind posibilitatea ca investiția (proiectul)  

    să fie vizitată la finalul implementării proiectului (după caz); 

• Anexa 9 - Model Hotărâre de Consiliu Local privind implementarea proiectului; 

• Anexa 10 – Acordul de parteneriat; 

• anexa 11 – Rezultate finale recensământul Populaţiei 2011 Mures-Bistrita Nasaud  

• E1L - Fisa de evaluare a conformitații proiectului depus pe Măsura M1/6B; 

• E2L - Fisa de evaluare a eligibilitații proiectului depus pe Măsura M1/6B; 

 

http://www.lutsarcampie.ro/
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• E3L - Fisa de evaluare a criteriilor de selecție a proiectului depus; 

• E4L – Fisa de verificare pe teren 

 

  disponibile in format electronic pe site-ul www.lutsarcampie.ro  si in format tiparit la sediul GAL 

Zona Lut,Sar,Campie intre orele 8:30-16:30.  

 

 

Date de contact pentru informații suplimentare: 

Telefon : 0265 539 746, email: lutsarcampie@yahoo.com  www.lutsarcampie.ro  

Cristian Baciu, Manager GAL, tel 0744581038 

 

 

 

 

 

 

http://www.lutsarcampie.ro/
mailto:lutsarcampie@yahoo.com

