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Data postarii  documentelor pe pagina de internet a GAL Giurgiu EST:08.04.2019

APEL DE SELECTIE MASURA nr.1/2019
- Forma detaliata-

MASURA 6/6B " SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA COMUNITATILOR LOCALE DIN
TERITORIUL GAL"

Asociatia  GAL  Giurgiu  EST  anunta lansarea apelului cu sesiune continua si selectie
lunara, aferent anului 2019 in data de 15.04.2019 al Masurii 6/6B " Sprijin pentru dezvoltarea
comunitatilor locale din teritoriul GAL " care vizează vizeaza imbunatatirea infrastructurii si a
serviciilor de baza neadecvate, care constituie principalul element ce mentine decalajul dintre
mediul rural si cel urban:

1. Data lansarii apelului de selectie: 15.04.2018;

2. Data limita de depunere a proiectelor: 31.12.2019;

3. Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele: Sediul  social
al  ASOCIATIEI GAL GIURGIU EST din comuna Hotarele, soseaua Bucovina, nr 2, judetul
Giurgiu,  Interval orar: 8-14 / Luni-Vineri, in zilele lucratoare.

4. Valoarea eligibila totala a masurii este de : 462.974 euro;
5. Fondul disponibil alocat pe sesiune:  113.338 euro;

6. Valoarea eligibila maxima a unui proiect poate fi cuprinsa intre 5.000
euro-70.000 euro.

7. Intensitatea sprijinului:

100% pentru investiții negeneratoare de venit;
100% pentru investiții generatoare de venit cu utilitate publică;
80% pentru investiții generatoare de venit pentru cheltuielile eligibile din proiect.

8. Modelul  de cerere de finantare  pe care trebuie sa-l  foloseasca
solicitantii (versiune editabila) este publicat pe site-ul www.galgiurgiuest.ro   ;

8 Documentele justificative pe care trebuie sa le depuna solicitantul  odata cu
depunerea proiectului in conformitate cu cerintele fisei masurii din SDL si ale Ghidului
solicitantului sunt urmatoarele: 

1. Studiul de Fezabilitate / Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii,
întocmite conform legislaţiei în vigoare privind 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).
Pentru  proiectele  demarate  din  alte  fonduri  si  nefinalizate,  inclusiv  in  cazul  in  care  pe
amplasamentul pe care se propune investitia exista suprapuneri partiale cu proiecte anterior
finantate, în completarea documentelor solicitate la punctul 1, 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 finantare din alte surse, precum și devizele refăcute cu valorile rămase de finanțat.
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Cheltuielile  aferente tronsoanelor  executate partial  sau totalsunt  neeligibile si  se includ in
bugetul proiectului in coloana cu cheltuieli neeligibile.
Pentru investitiile care prevad achizitii simple se va intocmi Memoriu justificativ.
2. Certificat de Urbanism, valabil la data depunerii Cererii de Finanţare, eliberat în condiţiile
Legiinr.50/1991,  republicată  cu  modificările  si,  completările  ulterioare,  privind  autorizarea
executării lucrărilor de construcţii. (daca este cazul)
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 Hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României (copie după Monitorul
Oficial).
și
3.2. În situaţia în care în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public drumurile care
facobiectul  proiectului  nu  sunt  incluse  în  domeniul  public  sau  sunt  incluse  într‐  o  poziţie
globală  sau  nusunt  clasificate,  solicitantul  trebuie  să  prezinte  Hotărârea/hotararile
consiliului local privind aprobare a 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,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aadministraţiei publice locale, in privinta
supunerii  acesteia  controlului  de  legalitate  al  Prefectului,  încondiţiile  legii  (este  suficientă
prezentarea adresei de înaintare către instituţia prefectului pentrucontrolul de legalitate).
Sau
3.3 Avizul administratorului terenului aparţinând domeniului public, altul decat cel 
administrat de primarie (dacă este cazul)
3.4 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 vorefectua lucrări, conform cererii de finanţare;
4. Avizul de conformitate al Operatorului Regional (daca este cazul)
5.Hotărârea Consiliului Local/Hotărârile Consiliilor Locale în cazul ADI/Hotărârea 
Adunării Generale în cazul ONG pentru implementarea proiectului, cu referire la 
însuşirea/aprobarea de către Consiliul Local/ONG a următoarelor puncte (obligatorii):
- necesitatea, oportunitatea şi potenţialul economic al investiţiei
- lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a investiţiei
în cazul obţinerii finanţării;
- numărul de locuitori deserviţi de proiect
- caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacitati, etc.)
- angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanţă a investiţiei pe o perioada de 
minimum 5 ani de la data efectuarii ultimei plăţi
- nominalizarea reprezentantului legal al comunei/ADI/ONG pentru relatia cu GAL şi AFIR în
derularea proiectului
- angajamentul de asigurare a cofinanţării dacă este cazul

6.1 Certificat de înregistrare fiscală
6.2.Încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor,  definitivă si
irevocabilă/Certificat de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor
şi
6.2.1. Actul de înfiinţare şi statutul ADI/ONG
7. 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).

8.1  Notificare  privind  conformitatea  proiectului cu  condițiile  de  igiena  şi  sănatate
publică sau
8.2.Notificare că investiția nu face obiectul evaluarii condițiilor de igienă și sănătate publică,
dacă este cazul.
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9.Raport  asupra  utilizării  programelor  de  finanţare  nerambursabilă întocmit  de
solicitant (va cuprinde obiective, tip de investiţie, lista cheltuielilor eligibile, costuri şi stadiul
proiectului,  perioada  derulării  proiectului),  pentru  solicitanţii  care  au  mai  beneficiat  de
finanţare nerambursabilă începând cu anul 2007 pentru aceleaşi tipuri de investiţii.
10. Notificare,  care să certifice conformitatea proiectului cu legislația în vigoare
pentru  domeniul  sanitar  veterinar și  că  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 dacă 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.
12. Copie document de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului.
13. Declaratie pe proprie raspundere privind aspecte referitoare la eligibilitate si
privind respectarea prevederilor art. 6 lit. a si b, din H.G.Nr.226/2015 (Anexa 8).
(solicitantul  care se încadrează în prevederile  art.  6,lit.  b)  poate depune/redepune doar în
sesiunile următoare celei în care a fost depus proiectul selectat pentru finanțare, lansate de
GAL - dacă este cazul).
14. Declaratie de raportare catre GAL (Anexa 9) prin care solicitantul se angajeaza sa
raporteze catre GAL, toate platile aferente proiectului selectat, ce vor fi efectuate de AFIR.
15. Alte documente justificative (se vor specifica de către solicitant, după caz).

ATENŢIE! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanţare, termenul
de valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Important!   Formularele   cadru   necesare  intocmirii  dosarului  cererii  de  finantare  sunt
disponibile pe site-ul www.galgiurgiuest.ro   .

10. Cerintele de conformitate si eligibilitate pe care trebuie sa le indeplineasca
solicitantul: 
EG 1 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;

Se  vor  verifica  actele  juridice  de  înființare  și  funcționare,  specifice  fiecărei  categorii  de
solicitanți. 
EG 2 Solicitantul se angajeaza sa asigure intretinerea/mentenanţa investiției pe o
perioadă de minim 5 ani de la ultima plata;

Se  vor  verifica  declarația  pe  propria  răspundere,  Hotărârea  Consiliului  Local  (Hotărârile
Consiliilor Locale în cazul ADI), Hotărârea Adunării Generale a ONG. 
EG 3  Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată;

Se vor verifica: declarația pe propria răspundere, Buletinul Procedurilor de Insolvență, alte
documente specifice, după caz, fiecărei categorii de solicitanți.
EG 4  Investiția va demostra necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al
acesteia;

Se  vor  verifica  Hotărârea  Consiliului  Local  (Hotărârile  Consiliilor  Locale  în  cazul  ADI),
Hotărârea
Adunarii Generale a ONG, Studiile de Fezabilitate/Documentațiile de Avizare pentru Lucrări de
Intervenții inclusiv capitolul privind analiza cost‐ beneficiu.
EG 5 Investiția să se încadreze în cel putin unul din  tipurile  de activitati sprijinite
prin măsură; 

Documente Verificate:
Studiul  de  Fezabilitate  /Memoriu  justificativ/  Documentația  de  Avizare  pentru  Lucrări  de
Intervenții
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EG 6  Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltară locală și/sau
județeană 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 investițiiprecum şi copia hotărârii de aprobare a strategiei.

EG 7 Investiția să se realizeze în teritoriul GAL ”ASOCIATIA GAL GIURGIU EST”; 

Se va verifica dacă investiția se realizeză la nivel de comună, respectiv în satele componente.
Documente  verificate  Studiile  de  Fezabilitate/Documentațiile  de  Avizare  pentru  Lucrări  de
Intervenții 
Și
Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei, întocmit conform legislaţiei în
vigoareprivind  proprietatea  publică  şi  regimul  juridic  al  acesteia,  atestat  prin  Hotărâre  a
Guvernului  şi  publicat  în  Monitorul  Oficial  al  României  (copie  după  MonitorulOficial)  și  în
situaţia în care, în Inventarul  bunurilor  care alcătuiesc domeniul  public,  investițiile carefac
obiectul  proiectului,  nu  sunt  incluse  în  domeniul  public  sau  sunt  incluse  într‐  o  poziţie
globală,solicitantul  trebuie  să  prezinteșiHotărârea  Consiliului  Local  privind  aprobarea
modificărilor  şi/sau  completărilor  la  inventar  în  sensulincluderii  în  domeniul  public  sau
detalierii  poziției globale existente, în privinţa supunerii  acesteiacontrolului  de legalitate al
prefectului, în condiţiile legii (este suficientă prezentarea adresei deînaintare către Instituţia
Prefectului, pentru controlul de legalitate, în condițiile legii).
Sau
avizul administratorului terenului aparţinând domeniului public, altul decat cel administrat de
Comună (dacă este cazul)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 puțin10 ani de la data depunerii Cerere de Finantare în
cazul ONG.

EG 8 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.
Se vor verifica specificațiile din Certificatul de Urbanism, prevederile Regulamentului Local
deUrbanism și piesele desenate ale PUG.
În situaţia  în care investiţia propusă  prin  proiect  nu se regăseşte în PUG, solicitantul  va
depuneCertificatul  de  Urbanism  eliberat  în  temeiul  reglementărilor  Documentaţiei  de
urbanism faza PUZ.
Solicitantul se angajează să respecte prevederile art. 6 lit. b, c ,d, e din H.G. Nr.226/2015
privind  stabilireacadrului  general  de  implementare  a  măsurilor  programului  naţional  de
dezvoltare rurală cofinanţatedin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la
bugetul de stat cu modificarile sicompletarile ulterioare.

 11. Procedura de selectie aplicata de Comitetul de Selectie al GAL 

Evaluarea  proiectelor  se  realizează  lunar,  pentru  proiectele  depuse  in  luna  anterioara,
respectand toate termenele prevazute procedura de evaluare si selectie (anexa 7 la Ghidul
Solicitantului) . Procesul de evaluare și selecție a proiectelor se realizează în prima etapă la
nivelul ASOCIATIA GAL  GIURGIU EST de către experii cooptati si salariatii GAL cu atribuții în
acest sens, comitetul de selectie si comisia de contestatii.
Prestatorul  serviciilor  de  consultanta  in  evaluarea  proiectelor  își  va  asuma
completarea fișelor de evaluare prin semnarea acestora de catre proprii experti și
transmiterea prin proces verbal de recepție catre GAL, însă responsabilitatea finală a
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evaluării  rămâne  la  angajații   GAL  Giurgiu  EST   care  vor  elabora,  data  și  semna fișe  de
evaluare care vor fi depuse împreună cu proiectul la structura AFIR responsabilă.

Proiectele selectate la nivel de ASOCIATIA GAL GIURGIU EST, 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  ASOCIATIA  GAL
GIURGIU EST și aprobată de AM PNDR prin selecția strategiei, respectiv pe baza Procedurii de
evaluare  și  selecție  a  proiectelor  publicată  pe  site-ul  www.galgiurgiuest.ro   .  Procedura  de
evaluare și selecție face parte integrantă din Ghidul solicitantului pentru accesarea Măsurii
6/6B.
12. Criterii de selectie cu punctaje aferente:

NR
.
Crt
. 

Principii de selectie Criterii de selectie Punctaj Observatii

1 Realizarea  unor
investitii inovative care
includ   tehnologii
introduse pentru prima
data  in  teritoriul  UAT
sau,  in  cazul  ONG,  in
teritoriul GAL

Proiectul  include
elemente inovative

25

Documente verificate:
Studiu  de
fezabilitate/Memoriu
justificativ,
Documentaţia de Avizare
pentru  Lucrări  de
Intervenţii
Cererea de finanțare

2 Principiul  prioritizării
proiectelor  cu  un
impact  benefic  asupra
mediului

Proiectul  include
actiuni  care conduc la
indeplinirea
obiectivelor
transversale  mediu  si
clima;

25

Documente verificate:
Studiu  de
fezabilitate/Memoriu
justificativ,
Documentaţia de Avizare
pentru  Lucrări  de
Intervenţii
Cererea de finanțare

3 Principiul  utilizarii
eficiente a fondurilor

Proiectul dovedeste ca
este  util  pentru
intreaga comunitate

30

Documente verificate:
Studiu  de
fezabilitate/Memoriu
justificativ,
Documentaţia de Avizare
pentru  Lucrări  de
Intervenţii
Cererea de finanțare

4 Solicitantul nu a primit
anterior  sprijin
comunitar  pentru  o
actiune similară

Solicitantul  face  parte
din  categoria  celor
care  nu  au  primit
anterior  sprijin
comunitar  pentru  o
investiție similara 20

Documente verificate:
Studiu  de
fezabilitate/Memoriu
justificativ,
Documentaţia de Avizare
pentru  Lucrări  de
Intervenţii
Cererea de finanțare
Raport  asupra  utilizării
programelor de finanţare
nerambursabilă

Pentru această măsură pragul minim este de  20 de puncte și reprezintă pragul sub care
niciun proiect nu poate intra la finanţare. 
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Criterii de departajare:
In  cazul  in  care  doua  sau mai  multe  proiecte  vor  avea acelasi  punctaj  iar  fondurile

ramase sunt insuficiente, departajarea acestora se va face astfel:
1. Valoarea proiectului

           Vor fi finantate proiectele cu valoarea mai mica daca se pot finanta mai multe proiecte
din suma disponibila ramasa.

2. Daca atat punctajul cat si valoarea proiectelor sunt identice, departajarea se va face
in functie de numarul persoanelor deservite, astfel va fi finantat proiectul care deserveste un
numar mai mare de locuitori.

In  vederea  punctarii  criteriilor  de  selectie,  solicitantul  trebuie  sa  detalieze  in  Cererea  de
finantare Criteriile de selectie indeplinite si sa depuna urmatoarele documente justificative: 
a) pentru criteriul de selectie nr 1 -  Proiectul include elemente inovative
- Studiu de fezabilitate/Memoriu justificativ

b) pentru criteriul de selectie nr 2 – Proiectul include actiuni care conduc la indeplinirea
obiectivelor transversale mediu si clima
 - Studiu de fezabilitate/Memoriu justificativ
c) pentru criteriul de selectie nr 3 - Principiul utilizarii eficiente a Fondurilor- Proiectul
dovedeste ca este util pentru intreaga comunitate
- Studiu de fezabilitate/Memoriu justificativ
d) pentru criteriul de selectie nr 4 - Solicitantul face parte din categoria celor care nu
au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similara
- Studiu de fezabilitate/Memoriu justificativ
- Raport asupra utilizarii programelor de finantare nerambursabila.

 13. Data si modul de anuntare a rezultatelor procesului de selectie
Rezultatele vor fi afisate la sediul GAL si vor fi postate pe situl GAL www.galgiurgiuest.ro      dupa
etapa de evaluare si rezolvare a contestatiilor  .Toti solicitantii vor fi notificati in scris privind
rezultatul evaluarii si selectiei in termen de maxim 2 zile de la data incheierii raportului de
selectie.
Toate formularele necesare elaborarii proiectului, al caror format este elaborat de catre  GAL
pot fi consultate si descărcate direct de pe pagina de internet a ASOCIATIEI GAL GIURGIU
EST www.galgiurgiuest.ro .
14.   Date de contact ale GAL unde solicitantii pot obtine informatii detaliate:
 Pentru a afla informatii  suplimentare privind accesarea fondurilor nerambursabile prin Masura
6/6B "Sprijin pentru dezvoltarea comunitatilor locale din teritoriul GAL",  puteti   consulta
toate documentele aferente acesteia pe pagina web www.galgiurgiuest.ro   , sau  la sediul social al
ASOCIATIEI  GAL  GIURGIU EST     din  comuna  Hotarele,  soseaua Bucovina,  nr.  2,  judetul  Giurgiu,
interval orar: 8-14 / Luni-Vineri, in zilele lucratoare, sau prin e-mail:   gal.giurgiu.est@gmail.com .

15.  Informatii detaliate privind accesarea fondurilor in cadrul Masurii 6/6B sunt cuprinse in
Ghidul solicitantului aferent Măsurii  in vigoare la data lansarii apelului de selectie, disponibil
pe site-ul,  www.galgiurgiuest.ro  sau la sediul al ASOCIATIEI GAL GIURGIU EST,  in format
electronic si tiparit. 

Manager ,

MINGHIR ILEANA
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