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                                                      APEL DE SELECŢIE  

Măsura M5 / M7/ Subm.7.5/ 6B 

” Sprijin pentru constituirea rețelelor de turism și investiții în infrastructura de agrement, în 

informarea turiștilor și în infrastructura turistică la scară mică ” 

 

Număr de referinţă al sesiunii cererii de proiecte:  

M19.2 (M5 / M7/ Subm.7.5/ 6B)  - 2/2018- 16.04.2018 

Data lansării apelului de selecţie: 05 aprilie 2018 

 

Data limită de depunere a proiectelor: 16 aprilie 2018 

  

Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele:  

Proiectele se vor depune până la data de 16 aprilie 2018 la sediul Asociaţiei GAL-RTF din 

localitatea ȘINCA NOUĂ NR.358 (în incinta primăriei – la etaj), de luni până vineri, în 

intervalul orar 9.00 – 13.00.  

 

Fondul nerambursabil total disponibil, alocat pe sesiune: 70.000 Euro. 

 

Suma maximă nerambursabilă/proiect: poate fi acordat pentru un proiect în cadrul 

măsurii M5 / M7/ Subm.7.5/ 6B suma de 70.000 Euro.  

Intensitatea sprijinului:   

·  90% pentru operațiunile generatoare de venit 

·  100% pentru operațiunile negeneratoare de venit  

 

Modelul cererii de finanțare:  

Pentru această măsură, se va utiliza Cererea de finanțare, respectiv ANEXA 1  Măsura M5 / M7/ 

Subm.7.5/ 6B GAL RTF. Disponibilă pe site-ul www.galrtf.ro, la secțiunea Măsuri/Măsura 

M5/6B 

 

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea cererii 

de finanțare :  

 

1. Studiu de Fezabilitate/Documentație de Avizare pentru Lucrări de Intervenții/ Memoriu 

Justificativ/ Plan de afaceri întocmite, avizate și verificate în condițiile legii și însoțite de toate 
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studiile, expertizele, avizele și acordurile specifice fiecărui tip de investiție, conform 

reglementărilor legale în vigoare. 

2. Certificatul de urbanism, valabil la data depunerii Cererii de Finanțare, eliberat în condițiile 

Legii 50/1991, modificată, completată și republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcții. Obligatoriu, dacă proiectul impune. 

3. 3.1 Pentru comune și ADI 

Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei/ comunelor, întocmit conform 

legislaţiei în vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, atestat prin 

Hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României; 

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; 

  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 de la data depunerii cererii de finanțare, asupra bunurilor imobile la care se 

vor efectua lucrări, conform cererii de finanţare. 

Obligatoriu, dacă proiectul impune. 

4. Avizul de conformitate al Operatorului Regional. ( Poz.5 din CF ) 

Obligatoriu, dacă proiectul impune. 

5. Hotărârea Consiliului Local / Hotaririle Consiliului Local în cazul ADI/ Hotararea Adunarii 

Generala în cazul ONG pentru implementarea proiectului, cu referire la următoarelor puncte 

(obligatorii): 

• necesitatea și oportunitatea 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  

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

• nominalizarea reprezentantului legal al comunei/ADI/ONG pentru relaţia cu AFIR în derularea 

proiectului. 

• angajamentul de asigurare a cofinanțării, dacă este cazul. 

( Poz.6 din CF ) 

6. Certificatul de Înregistrare Fiscală. ( Poz.7.1 din CF ) 
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6.1.  Încheiere privind înscrierea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, rămasă definitivă / 

Certificat de înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor. ( Poz.7.2 din CF ) 

Obligatoriu, dacă proiectul impune. 

6.2. Actul de înființare și statutul ADI / ONG. ( Poz.7.2.1 din CF )  

Obligatoriu, dacă proiectul impune. 

7.7.1 Notificare privind conformitatea proiectului cu condiţiile de igienă şi sănătate publică. ( 

Poz.11.1 din CF ) 

Sau 

7.2. Notificare că investiţia nu face obiectul evaluării condiţiilor de igienă şi sănătate publică, 

dacă este cazul. ( Poz.11.2 din CF ) 

Obligatoriu, dacă proiectul impune. 

8. Lista agentilor economici deserviţi de proiect, care va conţine denumirea, adresa, activitatea 

desfăşurată, codul proiectului cu finanțare europeană și valoarea totală a investiției, pentru 

fiecare investiție accesibilizată şi a institutiilor de sociale și de interes public deservite direct de 

proiect.  

( Poz.12din CF ) 

Obligatoriu, dacă proiectul impune. 

9. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant (va 

cuprinde amplasamentul, obiective, tip de investiție, lista cheltuielilor eligibile, costurile și 

stadiul proiectului, perioada derulării contractului), pentru solicitantii care au mai beneficiat de 

finanțare nerambursabilă începând cu anul 2007, pentru aceleași tipuri de investiții. ( Poz.13 din 

CF ) 

10. Notificare, care să 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. ( Poz.14 din CF ) 

Obligatoriu, dacă proiectul impune. 

11. 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. ( Poz.15 din CF ) 

Obligatoriu, dacă proiectul impune. 

12. Alte documente justificative (Se vor specifica după caz) 
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 Cerințele de conformitate și de eligibilitate pe care trebuie sa le îndeplinească solicitantul 

 

Cerințele de conformitate și metodologia de verificare a acestora sunt detaliate în Formularul 

F1 GAL – Fișa de verificare a conformității și metodologia de verificare a conformității, Anexa 

11 la Ghidul solicitantului, aflată pe www.galrtf.ro. Controlul conformităţii constă în verificarea 

Dosarului Cererii de Finanţare și a Cererii de Finanțare: 

- dacă este corect completată; 

- dacă este prezentată atât în format tipărit, cât şi în format electronic; 

- dacă anexele tehnice şi administrative cerute sunt prezente în trei exemplare: un 

original şi două copii, precum şi valabilitatea acestora (dacă este cazul). 

În cazul în care expertul verificator descoperă o eroare de formă, proiectul nu este 

considerat neconform. Erorile de formă sunt erorile făcute de către solicitant în 

completarea Cererii de Finanţare, care sunt descoperite de experţii verificatori, dar care, cu 

ocazia verificării conformităţii, pot fi corectate de către aceştia din urmă pe baza unor 

dovezi/informaţii prezentate explicit în documentele anexate Cererii de Finanţare. 

Necompletarea unui câmp din Cererea de Finanţare nu este considerată eroare de formă.  

După verificare pot exista două variante: 

- Cererea de Finanţare este declarată neconformă; 

- Cererea de Finanţare este declarată conformă. 

 

Cerințele de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul și metodologia de 

verificare sunt disponibile în Formularul F2 GAL – Fișa de verificare a criteriilor de eligibilitate 

şi metodologia de verificare, Anexa 12 la Ghidul solicitantului, aflată pe www.galrtf.ro.  

Conform fișei măsurii 5/6B - „ Sprijin pentru constituirea rețelelor de turism și investiții în 

infrastructura de agrement, în informarea turiștilor și în infrastructura turistică la scară mică” din 

SDL, condițiile de eligibilitate ale proiectului sunt: 

 

1. Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili.  

2. Solicitantul trebuie să prezinte un plan de afaceri în MJ/SF din care să rezulte necesitatea și 

importanța acțiunilor pentru comunitate. 

 

Condițiile de eligibilitate din SDL se completează cu criteriile de eligibilitate generale și 

specifice ale proiectelor (Manual de procedură 19.2 versiunea 4) cu obiective care se încadrează 

în art.20 din REg. UE nr. 1305/2013 : 

3. Investiția să se încadreaze în cel puțin una dintre acțiunile eligibile din fișa măsurii din SDL. 

4. Solicitantul trebuie să se angajeze că va asigura mentenanța investiției pe o perioadă de 

minimum 5 ani de la data ultimei plaţi. 
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Secțiuni specifice 

5. Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General în vigoare . 

 (doar pentru proiectele care prevăd investiții pentru care se prezintă certificatul de urbanism). 

6. Introducerea investiției din patrimoniul cultural în circuitul turistic, la finalizarea acesteia.  

 (doar pentru proiectele care prevăd investiții privind obiective de patrimoniu). 

 

Condițiile de eligibilitate din SDL se completează cu criteriile de eligibilitate generale și 

specifice ale proiectelor (Ghid de implementare 19.2 versiunea 02) cu obiective care se 

încadrează în art.20 din REg. UE nr. 1305/2013 : 

7.  Investițiile sunt eligibile dacă operațiunile relevante sunt implementate în conformitate cu 

planurile de dezvoltare a satelor în zonele rurale, acolo unde există asemenea planuri, și sunt 

coerente cu orice strategie de dezvoltare locală relevantă . 

 

Toate aceste cerințe se verifică de expertul evaluator în baza documentelor depuse ca anexe la 

Cererea de finanțare, pentru fiecare punct și se bifează in F2 GAL secțiunea A, anexa 12 la ghid. 

 

Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL  

 Selecţia proiectelor în cadrul GAL RĂSĂRITUL ȚĂRII FĂGĂRAȘULUI va fi realizată de 

către Comitetul de Selecţie, iar analiza și soluționarea contestațiilor va fi realizată de către 

Comisa de Soluționare a Contestațiilor. Punctajul fiecărui proiect se va calcula în baza 

informațiilor furnizate de solicitant în cererea de finanțare, documentelor atașate acesteia și a 

anexelor la prezentul ghid. Proiectele eligibile se vor puncta în funcţie de sistemul de punctaj 

stabilit conform Formularului F3 GAL Fișa de evaluare a criteriilor de selecție, Anexa 13 la 

ghidul solicitantului, aflată pe www.galrtf.ro. Componența Comitetului de Selecție a Proiectelor 

și Comisiei de Soluționare a Contestațiilor este prezentată în Procedura de evaluare și selecție, 

anexa 10 la ghidul solicitantului, disponibilă pe site-ul www.galrtf.ro  

 

Criteriile de selecție cu punctajele aferente, punctajul minim pentru selectarea unui proiect și 

criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj. 

 

Nr.crt Criteriu de selecție Punctaj 

CS 1 Relevanța proiectului pentru specificul local Max 90 

Proiectul prevede ifrastructura necesară pentru o strategie integrată 

de vizitare a obiectivelor din GAL RTF 

 

1.1. Trasee turistice  și includerea obiectivelor socio-culturale (de 

patrimoniu) în circuitul traseelor și infrastructură (materială și 

imaterială) pentru vizitare pedestră. 

10 
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1.2.  Trasee turistice și infrastructură (materială și imaterială) pentru 

vizitare cu bicicleta. 

20 

1.3. Trasee turistice și infrastructură (materială și imaterială) pentru 

turism ecvestru. 

5 

1.4. Trasee turistice și infrastructură (materială și imaterială) pentru 

vizitare cu vehicole motorizate (motociclete, mașini, rulote) 

5 

Proiectul prevede o strategie de promovare complexă prin mijloace 

specifice de promovare a tuturor obiectivelor din teritoriul GAL RTF 

 

1.5  Promovare prin materiale tipărite, panouri informative (inclusiv 

obiectivele socio-culturale de patrimoniu), hărți. 

10 

1.6  Promovare online prin hărți interactive. 10 

1.7  Promovare online prin pagina web. 10 

1.8  Organizarea cel puțin a unui eveniment local de promovare. 10 

1.9  Participarea la cel puțin un târg de turism. 10 

CS 2 Numărul de beneficiari indirecți care vor beneficia de proiect, 

minim 2000 persoane 

Max 10 

 2.1 Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri 

îmbunătățite peste 2000 persoane. 

10 

 2.2 Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri 

îmbunătățite minim 2000 persoane. 

5 

 

Pentru această submăsură punctajul minim este de 70 puncte și reprezintă pragul sub care 

niciun proiect nu poate intra la finanţare.  

 

Pentru proiectele cu același punctaj, departajarea se va face descrescător în funcție de 

valoarea eligibilă a proiectului, exprimată în euro. 

 

Criterii pentru departajarea proiectelor cu punctaj egal:  În cadrul Mãsurii 5/6B, în cazul 

proiectelor cu același punctaj și aceeași valoare a sprijinului, departajarea acestora se va face 

în funcţie de următoarele criterii de selecție : - CS1- 1.2 și CS 2-2.1.  
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Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea solicitanților, 

publicarea Raportului de selecție ) 

 

Rezultatele procesului de selecție vor fi communicate publicului larg în termen de cel mult 60 

zile lucrătoare de la data închiderii sesiuni de finanțare. 

Raportul de selecție va fi postat pe site-ul www.galrtf.ro și afișat la sediul GALRTF. 

GAL RTF va înștiința solicitanții asupra rezultatului procesului de selecție prin notificarea 

transmisă prin poștă sau e-mail cu confirmare de primire. 

Procedura de anunțare a rezultatelor este descrisă detaliat în Anexa10 – Procedura de evaluare și 

selecție. 

 

Date de contact: Asociaţia  GAL RTF  localitatea ȘINCA NOUĂ NR.358 (în incinta primăriei – 

la etajul 2), jud.Braşov,  tel.: 0268228783 sau  email: office@galrtf.ro.  

 

La sediul GAL-RTF din localiatea ȘINCA NOUĂ NR.358, este disponibilă versiunea pe CD  și 

versiunea pe suport tipărit a informatiilor detaliate aferente Măsurii M5 / M7/ Subm.7.5/ 6B. 

 

Solicitantul are obligația de a raporta către GAL RTF plățile care vor fi făcute de către AFIR, 

în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la efectuarea plății. În acest sens, va completa declarația 

– Anexa 7 – Declaraţie către GAL privind raportarea plăţilor efectuate de AFIR. Această 

declarație  va fi anexată dosarului cererii de finanțare. 

 

 

 

 

 

 

http://www.galrtf.ro/

