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                                                      APEL DE SELECŢIE  

Măsura M6 / M7/ Subm.7.6/ 6B 

” Sprijin pentru studii/investiții asociate cu întreținerea, refacerea, protejarea și 

modernizarea  patrimoniului cultural și natural al satelor” 

 

Număr de referinţă al sesiunii cererii de proiecte:  

M19.2 (M6 / M7/ Subm.7.6/ 6B)  - 02/19-27.05.2019 

Data lansării apelului de selecţie: 26 aprilie 2019 

 

Data limită de depunere a proiectelor: 27 mai 2019 

  

Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele:  

Proiectele se vor depune până la data de 27 mai 2019 la sediul Asociaţiei GAL-RTF din 

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

intervalul orar 10.00 – 14.00.  

 

Fondul nerambursabil total disponibil, alocat pe sesiune: 32.978,32 Euro. 

 

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

măsurii M6 / M7/ Subm.7.6/ 6B suma de 32.978,32 Euro.  

Intensitatea sprijinului:   

   • pentru operațiunile generatoare de venit: 90%; 

   • pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică –100%; 

  • pentru operațiunile negeneratoare de venit: 100%. 

. 

 

Modelul cererii de finanțare:  

Pentru această măsură, se va utiliza Cererea de finanțare, respectiv ANEXA 1 (pentru 

proiectele de investiții, investiții și servicii) și ANEXA 1.1 (pentru proiectele de servicii) .  

Disponibile pe site-ul www.galrtf.ro, la secțiunea Măsuri/Măsura M6/6B  
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Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea cererii 

de finanțare :  

 

Documente necesare pentru proiectele de investiții, investiții și servicii   

1.1.1 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 

Sau 

1.2 Memoriu justificativ 

2. 2.1 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. 

Sau 

2.2 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 
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• detalierea activităţilor sociale/culturale desfășurate în ultimele 12 luni, anterioare datei 

depunerii Cererii de finanţare. 

3.  Certificatul de înregistrare fiscală. 

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

cuprinde amplasamentul, 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. 

5. 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 și copia documentului de aprobare a Strategiei 

Sau 

6. 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 

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

8. Alte documente justificative (se vor specifica după caz). 

Documente obligatorii, dacă proiectul impune, la depunerea Cererii de finanțare: 

1. Certificat de Urbanism completat și eliberat conform reglementărilor legale în vigoare și aflate 

în termenul de valabilitate la data depunerii cererii de finanțare. 

2. 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 

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. 

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. Încheiere privind înscrierea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, rămasă definitivă / 

Certificat de înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor. 
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5. Actul de înfiinţare şi statutul ONG sau 

Actul de înfiinţare şi statutul Aşezământului Monahal (Mânăstire , Schit sau Metoc) sau 

Actul Constituiv, Certificatul de înregistrare a firmei, Hotărârea tribunalului de pe lâgă ONRC, 

Certificat constatator eliberat de ONRC. 

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

Sau  

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

este cazul. 

7. Declarația pe propria răspundere din care să reiasă că după realizarea investiției din 

patrimoniul cultural de clasă B, aceasta va fi înscrisă într-o rețea de promovare turistică. 

8. Avizul emis de catre Ministerul Culturii sau, dupa caz, de catre serviciile publice 

deconcentrate ale Ministerului Culturii, respectiv Directiile Judetene pentru Cultura pe raza 

carora sunt amplasate obiectivele, conform Legii 422/2001 privind protejarea monumentelor 

istorice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care sa confirme faptul ca 

obiectivul propus spre finantare face parte din patrimoniul cultural de interes local - grupa B si ca 

se poate interveni asupra lui (documentatia este adecvata) 

9. Dovada eliberată de Muzeul județean, prin care se certifica verificarea documentara si pe 

teren, daca este cazul, asupra unor interventii antropice cu caracter arheologic in perimetrul 

aferent proiectului propus pentru finantare nerambursabila (OG 43/2000, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare). 

 

Documente necesare pentru proiectele de servicii   

Lista documentelor DA NU 

NU 

ESTE 

CAZUL 

Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă 

(obiective, tip de serviciu, elemente clare de identificare ale serviciului, 

lista cheltuielilor eligibile, costul și stadiul proiectului, perioada 

derulării proiectului) întocmit de solicitant, pentru solicitanții care au 

mai beneficiat de alte programe de finanțare nerambursabilă în perioada 

de programare anterioară, pentru aceleași tipuri de servicii. 
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Documente justificative pentru proiectele de servicii finalizate incluse 

în Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare 

nerambursabilă
1 

   

Documente care să ateste expertiza experților de a implementa 

activitățile proiectului (cv-uri, diplome, certificate, referințe, atestare ca 

formator emise conform legislației naționale în vigoare etc.) 

   

Documente constitutive/ Documente care să ateste forma de organizare
*
 

– în funcție de tipul solicitantului (Statut juridic, Act Constitutiv, Cod 

Unic de Înregistrare, Cod de Înregistrare Fiscală, Înscrierea în Registrul 

asociațiilor și fundațiilor etc.). 
*
În acest caz, dacă în timpul evaluării se constată că documentul 

prezentat de solicitant nu este suficient, evaluatorul va solicita prin 

informații suplimentare documentul necesar cu elementele pe care 

trebuie să le conțină.  

   

Certificat/certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale și sociale 

emise de Direcția Generală a Finanțelor Publice  

Certificate de atestare fiscală, emise în conformitate cu art. 112 și 113 

din OG nr. 92/2003, privind Codul de Procedură Fiscală, 

republicată,  de către: 

a) Organul fiscal competent din subordinea Direcțiilor Generale ale 

Finanțelor Publice, pentru obligațiile fiscale și sociale de plată către 

bugetul general consolidat al statului; 

b) Autoritățile administrației publice locale, în raza cărora își au sediul 

social și puncte de lucru (după caz), pentru obligațiile de plată către 

bugetul local (numai în cazul în care solicitantul este proprietar asupra 

imobilelor).  

Aceste certificate trebuie să  menţioneze clar lipsa datoriilor (prin 

menţiunea „nu are datorii fiscale, sociale sau locale” sau bararea 

rubricii în care ar trebui să fie menţionate). 

Decizia de rambursare aprobată a sumelor negative solicitate la 

rambursare prin deconturile de TVA și/sau alte documente aprobate 

pentru soluționarea cererilor de restituire. 

Graficul de eșalonare a datoriilor, în cazul în care această eșalonare a 

fost acordată. 

   

Oferte conforme - documente obligatorii care trebuie avute în vedere la 

stabilirea rezonabilității prețurilor. Acestea trebuie să aibă cel puțin 

următoarele caracteristici: 

- Să fie datate, personalizate și semnate; 

- Să conțină detalierea unor specificații tehnice minimale; 

- Să conţină preţul de achiziţie, defalcat pe categorii de 

bunuri/servicii. 

Ofertele conforme reprezintă oferte comparabile, care răspund 

cerințelor din punct de vedere al performanțelor și parametrilor din 

   

                                                           
1
 Aceste documente trebuie să conțină date concrete privind obiectivul proiectului, locația și perioada de desfășurare, 

numărul de acțiuni, număr de participanți etc, în funcție de tipul serviciului.(de ex. contracte, rapoarte de activitate 

etc.). 
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cererea de oferte, al obiectului acestora și din punct de vedere financiar 

și sunt transmise de către operatori economici reali și care îndeplinesc 

condițiile de calificare, verificabile de către experții evaluatori. 

Certificat constatator emis conform legislației naționale în vigoare, din 

care să rezulte faptul că solicitantul nu se află în proces de lichidare sau 

faliment.  

Nu se depune în cazul solicitanților înființați în baza OG nr.26/2000 cu 

privire la asociații și fundații. 

   

Copia actului de identitate a reprezentantului legal*. 

*Se acceptă inclusiv versiunea scanată, conform prevederilor 

Ordonanței de Urgență nr. 41/2016. 

   

Contract/angajament cu primăria, școala, căminul cultural, 

muzeul/muzeele din localitatea respectivă privind promovarea 

moștenirii culturale a comunei (este obligatoriu numai pentru 

proiectele prin care se finanțează studii/ monografii). 

   

Alte documente justificative, după caz    

 

 

 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. 

 



 

7 
 

Cerințele de eligibilitate pe care trebuie sa 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.  

 

Condițiile de eligibilitate pentru proiectele care prevăd investiții ,investiții și servicii : 

 

1.Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată. 

2. Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili. 

3. Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură. 

4. Investiția să se realizeze în teritoriul LEADER. 

5. Investiția să se încadreze în cel puțin una dintre acțiunile eligibile din fișa măsurii din SDL. 

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

minimum 5 ani de la data ultimei plaţi. 

7. Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al acesteia. 

 

Criterii specific 

Secțiune aplicabilă doar pentru proiectele care prevăd investiții în infrastructura agricolă, 

silvică, de irigații, socială,educțională, obiective de patrimoniu. 

8. Solicitantul investițiilor trebuie să facă dovada proprietății terenului/administrării în cazul 

domeniului public al statului. 

 

Secțiune aplicabilă doar beneficiarilor persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial. 

Secțiune aplicabilă doar beneficiarilor 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“) 

9. Solicitantul se încadrează în categoria întreprinderilor aflate în dificultate, așa cum acestea 

sunt definite în Regulamantul (UE) nr. 702/ 2014. 

10. Solicitantul respectă regula  privind cumulul ajutoarelor de minimis. 

 

Secțiune aplicabilă pentru proiectele care prevăd investiții pentru care se prezintă certificatul de 

urbanism. 

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

 

Secțiune aplicabilă pentru proiectele care prevăd investiții privind obiective de patrimoniu. 

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

 

Secțiune aplicabilă pentru proiectele care prevăd investiții în restaurarea monumentelor. 

13. În cazul în care se sprijină restaurarea monumentelor clasate (monumente istorice din 

patrimoniul cultural de interes local – clasă (grupă) B) sau obiectivelor aparținând patrimoniului 

neclasat (mobil, imobil și imaterial) trbuie prezentat un aviz emis de către Ministerul Culturii 
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sau, după caz, de către serviciile publice deconcentrate ale acestuia, respectiv Direcțiile Județene 

pentru Cultură, sau un Certificat emis de INP (în cazul obiectivelor neclasificate) care să ateste 

faptul că se poate interveni asupra obiectivului propus; investiția din patrimoniul cultural trebuie 

să fie introdusă în circuitul turistic la finalizarea acesteia 

 

  

Condițiile de eligibilitate pentru proiectele care prevăd numai servicii : 

 

1.Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată. 

2. Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili. 

3. Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură. 

4. Investiția să se realizeze în teritoriul LEADER. 

5. Solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate activități specifice domeniului. 

6. Solicitantul dispune de capacitate tehnică și financiară necesare derulării activităților specifice. 

7. Solicitantul demonstrează prin activitățile propuse și cerințele formulate pentru resursele 

umane alocate acestora, oportunitatea și necesitatea proiectului. 

8. Solicitantul dispune de personal calificat, propriu sau cooptat în domeniu. 

9. Grupul țintă (dacă este cazul) este format din persoane care își desfășoară activitatea sau au 

domiciliul pe teritoriul GAL. 

 

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 

CS1. Relevanța proiectului pentru punerea în valoare a patrimoniului cultural și 

natural al teritoriului. 

Max 30 

1.1 Identificarea și elaborarea unor studii ale elementelor de patrimoniu 10 
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cultural și/sau natural al teritoriului. 

1.2 Conservarea elementelor de patrimoniu cultural și/sau natural al 

teritoriului. 

10 

1.3 Producerea și/sau reproducerea elementelor de patrimoniu cultural 

și/sau natural al teritoriului. 

10 

CS2. Numărul de beneficiari indirecți care vor beneficia de proiect. Max 40 

2.1 Numărul de beneficiari indirecți este de până la100 de persoane. 20 

2.2 Numărul de beneficiari indirecți este de peste 100 de persoane. 40 

CS3. Impactul  micro-regional al proiectului, vor fi punctate suplimentar 

proiectele care își propun acțiuni pe mai multe UAT-uri din GAL 

Max 30 

3.1 Proiectul deservește până la 2 UAT-uri. 10 

3.2 Proiectul deservește mai mult de 2 UAT-uri. 30 

TOTAL 100 

 

Punctajul minim admis la finanţare: pentru această măsură este 30 puncte și reprezintă punctajul 

sub care niciun proiect nu poate intra la finanţare.  

Pentru proiectele cu același punctaj, departajarea se va face în funcție CS1-1.2 și CS2-2.2. 

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

valoarea eligibilă a proiectului, exprimată în euro. 

 

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 primariei – 

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

http://www.galrtf.ro/
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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 M6 / M7/ Subm.7.6/ 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. 

 


