Nr. 201 / Data: 18.09.2020
ASOCIAȚIA GAL CETATEA BUCOVINEI
LANSEAZĂ APELUL DE SELECȚIE AL PROIECTELOR
pentru
Măsura M4/6B ”Investiții pentru dezvoltarea teritoriului LEADER al
”GAL Cetatea Bucovinei”
Numărul de referinţă al sesiunii/cererii de proiecte:
Sm19.2, Măsura 4/6B/ Sesiunea 4/2020 - 05.10.2020
Asociaţia Grupul de Acţiune Locală ”Cetatea Bucovinei” anunţă deschiderea sesiunii pentru
depunerea cererilor de proiecte M 4/6B ”Investiții pentru dezvoltarea teritoriului LEADER al
”GAL Cetatea Bucovinei”, în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală GAL “Cetatea Bucovinei”.
Perioada de depunere a proiectelor este 05 octombrie 2020 - 06 noiembrie 2020, de luni
până vineri, în intervalul orar 09.00-13.00.
La întocmirea anunțului pentru deschiderea apelului de selecție au fost respectate prevederile Ghidului de
implementare sM 19.2 versiunea 03, actualizat cu versiunea Ghidului de implementare pentru submăsura
19.2 în vigoare la momentul lansării apelului de selecție, disponibilă pe site-ul AFIR (www.afir.info).

1. Data lansării apelului de selecție : 05 octombrie 2020.
2. Data limită de depunere a proiectelor; 06 noiembrie 2020, ora 13.00.
3. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele : Proiectele se vor depune până în
intervalul orar 9.00-13.00, la sediul GAL din Sat Sfîntu Ilie, Comuna Șcheia, Mansarda
Căminului Cultural, etaj 2, Județul Suceava, până la data de 06 noiembrie 2020, inclusiv.
4. Fondul disponibil pe măsură 4/6B conform plan financiar Anexa 4 SDL : 791.351,77
euro.
Fondul disponibil măsura 4/6B/ Sesiunea 4/2020- 05.10.2020: 60.723,91 euro.
a. Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este
de 60.723,91 euro.
b. Intensitatea fixă este de 90% pentru investiții generatoare de venit.
 In cazul in care investitiile sunt negeneratoare de profit, intensitatea sprijinului
nerambursabil poate creste la 100%.
 In cazul in care investitiile sunt generatoare de venit cu utilitate publică,
intensitatea sprijinului nerambursabil poate creste la 100%.
c. Suma minima nerambursabila alocata pe M4/6B care poate fi acordata pentru finantarea
unui proiect in cadrul sesiunii 4/2019 este de 5.000 euro, indiferent de tipul investitiei.
5. Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să-l folosescă solicitanții (versiune
editabilă) este Anexa nr. 1 la Ghidul Solicitantului aferent M4/6B, pentru acțiuni
corespondente sub-măsurii 7.2 și sub-măsurii 7.6, este publicată pe site-ul
www.galcetateabucovinei.ro.
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6. Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea
proiectului în conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL și ale Ghidului
solicitantului elaborat de către GAL pentru măsura 4/6B.
A. Documentele obligatorii care trebuie ataşate Cererii de finanţare pentru actiuni corespondente
sub-măsurii 7.2, PNDR 2014-2020
1.1
Studiul de Fezabilitate/Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, întocmite
conform legislaţiei în vigoare (HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru
al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din
fonduri publice).
1.2 Memoriul justificativ (în cazul dotărilor, pentru investiții fără lucrări de construcții-montaj).
Atenție! Pentru justificarea rezonabilităţii preţurilor pentru investiția de bază, proiectantul va
avea în vedere prevederile HG nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru
obiective de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare şi
va menţiona sursa de preţuri folosită.
2.
Certificatul de Urbanism, valabil la data depunerii Cererii de Finanţare, eliberat în
condiţiile Legii 50/1991, modificată, completată şi republicată, privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii.
Important! În Cererea de Finanţare trebuie specificat numele proiectului / investiţiei așa cum
este menţionat în Certificatul de Urbanism. De asemenea, vor fi completate clar elemente
privind tipul şi numărul documentului de urbanism în baza căruia s‐a eliberat, actul prin care
s‐a aprobat acesta.
3.1
Pentru comune și ADI:
Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei/comunelor,
si
3.2
Hotărârea/Hotărârile Consiliului Local privind aprobarea modificărilor şi/sau
completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziţiei globale
existente
și/sau
3.3. Avizul administratorului terenului aparţinând domeniului public, altul decat cel administrat
de primărie (dacă este cazul).
3.4
Pentru ONG-uri:
Documente doveditoare ale dreptului de proprietate/administrare al ONG‐urilor, 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;
Pentru investițiile care prevăd lucrări de construcții:
•
document din care să reiasă dreptul asupra construcției și/sau terenului care conferă
solicitantului dreptul de a obține, potrivit legii, din partea autorității competente, autorizația de
construire:
- dreptul real principal: drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute, (dobândit prin:
contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de donație, certificat de moștenitor, act administrativ
de restituire, hotarâre judecatorească)/ contract de concesiune;
Sau
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- drept de creanța dobândit prin: contract de cesiune, comodat, locațiune. Emiterea autorizației de
construire în baza unui contract de comodat/locațiune se poate face numai pentru construcții cu
caracter provizoriu si acordul expres al proprietarului de drept.
5. Avizul de conformitate al Operatorului Regional (dacă este cazul).
6. Hotărârea/Hotărârile Consiliului Local pentru implementarea proiectului cu referire la
următoarele puncte (obligatorii, si verificatile cu sectiunea E, pct.6 a cererii de finanțare ):
necesitatea şi oportunitatea și potențialul economic al investiţiei;
lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a
investiţiei;
angajamentul de a suporta cheltuielile de întreţinere/mentenanță a investiţiei pe o
perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți;
numărul de locuitori deserviti 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 solicitantului pentru relaţia cu GAL “CETATEA
BUCOVINEI”/AFIR în derularea proiectului;
angajamentul de asigurare a cofinanțării, dacă este cazul,
se angajează să asigure funcționarea la parametri proiectați și întretinerea investitiei, pe o
perioadă de minim 5 ani, de la ultima tranșă de plata;
7.1. Certificatul de înregistrare fiscală
7.2. Încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, rămasă definitivă /
Certificat de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor
7.2.1 Actul de înfiinţare şi statutul ADI/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 și sănătate publică,
dacă este cazul.
12. Lista agenților 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.
13. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant (va
cuprinde amplasament, 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.
14.1. Autorizaţia de funcţionare pentru infrastructura de apă uzată în cazul proiectelor care
vizează înființarea, extinderea sau modernizarea infrastructurii de apă:
Sau
14.2 Autorizația de funcționare a infrastructurii existente de apă/apă uzată în cazul extinderii
infrastructurii apă /apă uzată.
14.3 Programul de măsuri dispus de autoritățile competente în domeniul gospodăririi apelor,
sănătate publică, mediu în vederea îndeplinirii normelor de calitate stabilite de legislația în
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vigoare privind calitatea apei/ apei epurate în cazul în care autorizaţia de exploatare este
suspendată.
Sau
14.4 Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor și Documentele care atestă că
beneficiarul a solicitat organelor competente în domeniu emiterea autorizaţiilor de funcţionare
(dacă este cazul).
15. Notificare, care sa 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.
16. Extrasul din strategie, care confirmă dacă investiția este în corelare cu orice strategie de
dezvoltare locală și județeană aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții precum și copia
hotărârii de aprobare a strategiei.
18.
Copie Document de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului.
20.
Alte documente justificative (se vor specifica de către solicitant, după caz).
B. Documentele obligatorii care trebuie ataşate Cererii de finanţare pentru actiuni corespondente
sub-măsurii 7.6, PNDR 2014-2020
1.1
Studiul de Fezabilitate/Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, întocmite
conform legislaţiei în vigoare (HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru
al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din
fonduri publice).
1.2 Memoriul justificativ (în cazul dotărilor, pentru investiții fără lucrări de construcții-montaj).
Atenție! Pentru justificarea rezonabilităţii preţurilor pentru investiția de bază, proiectantul va
avea în vedere prevederile HG nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru
obiective de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare şi
va menţiona sursa de preţuri folosită.
2.
Certificatul de Urbanism valabil la data depunerii Cererii de Finanţare, eliberat în
condiţiile Legii 50/1991, modificată, completată şi republicată, privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii.
Important! În Cererea de Finanţare trebuie specificat numele proiectului / investiţiei așa cum
este menţionat în Certificatul de Urbanism. De asemenea, vor fi completate clar elemente
privind tipul şi numărul documentului de urbanism în baza căruia s‐a eliberat, actul prin care
s‐a aprobat acesta.
3.1
Pentru comune și ADI:
Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei/comunelor
si
Hotărârea/Hotărârile Consiliului Local privind aprobarea modificărilor şi/sau completărilor la
inventarul bunurilor în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziţiei globale
existente, 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
3.2
Pentru ONG-uri:
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Documente doveditoare ale dreptului de proprietate/administrare al ONG‐urilor, 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;
Pentru investițiile care prevăd lucrări de construcții:
•
document din care să reiasă dreptul asupra construcției și/sau terenului care conferă
solicitantului dreptul de a obține, potrivit legii, din partea autorității competente, autorizația de
construire:
- dreptul real principal: drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute, (dobândit prin:
contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de donație, certificat de moștenitor, act administrativ
de restituire, hotarâre judecatorească)/ contract de concesiune;
Sau
- drept de creanța dobândit prin: contract de cesiune, comodat, locațiune. Emiterea autorizației de
construire în baza unui contract de comodat/locațiune se poate face numai pentru construcții cu
caracter provizoriu si acordul expres al proprietarului de drept.
5.1. Hotărârea/Hotărârile Consiliului Local pentru implementarea proiectului cu referire la
următoarele puncte (obligatorii, si verificatile cu sectiunea E, pct. 5.1 al cererii de finanțare):
- necesitatea şi oportunitatea investiţiei;
- lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele locale pentru perioada de realizare a investiţiei;
angajamentul de a suporta cheltuielile de întreţinere/mentenanță 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 solicitantului pentru relaţia cu GAL “CETATEA
BUCOVINEI”/AFIR în derularea proiectului;
detalierea activităţilor sociale/culturale desfășurate în ultimele 12 luni, anterioare datei
depunerii Cererii de finanţare (dacă este cazul).
angajamentul de asigurare a cofinanțării, dacă este cazul.
se angajează să asigure funcționarea la parametri proiectați și întreținerea investiției, pe o
perioadă de minim 5 ani, de la ultima tranșă de plată;
5.2 Hotărârea Adunării Generale pentru implementarea proiectului specific fiecărei categorii de
solicitanți (ONG, Unitate de cult, Persoană fizică autorizată/Societate Comercială), pentru
implementarea proiectului cu referire la următoarele puncte (obligatorii si verificatile cu
sectiunea E, pct. 5.2 al cererii de finanțare):
necesitatea şi oportunitatea investiţiei;
lucrările vor fi prevăzute în bugetul solicitantului pentru perioada de realizare a
investiţiei;
angajamentul de a suporta cheltuielile de întreţinere/mentenanță 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 solicitantului pentru relaţia cu GAL “CETATEA
BUCOVINEI”/AFIR în derularea proiectului;
detalierea activităţilor sociale/culturale desfășurate în ultimele 12 luni, anterioare datei
depunerii Cererii de finanţare (dacă este cazul).
angajamentul de asigurare a cofinanțării, dacă este cazul.
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se angajează să asigure funcționarea la parametri proiectați și întreținerea investiției, pe o
perioadă de minim 5 ani, de la ultima tranșă de plată;
6.1. Certificatul de înregistrare fiscală
6.2. Încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, rămasă definitivă /
Certificat de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor
6.2.1 Actul de înfiinţare şi statutul ADI/ONG
6.2.2 Actul de înfiinţare şi statutul Aşezământului Monahal (Mănăstire, Schit sau Metoc),
sau
6.2.3 Actul Constitutiv, Certificatul de înregistrare a firmei, Hotărârea tribunalului de pe lângă
ONRC, Certificat constatator eliberat de ONRC
10. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant (va
cuprinde amplasament, 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.
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 și sănătate publică,
dacă este cazul.
12.
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 (daca este
cazul).
Atenție! Înscrierea într‐o rețea de promovare turistică se va verifica la ultima tranșă de plată.
13.
Avizul emis de către Ministerul Culturii (dacă este cazul) 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).
14.
Dovadă eliberată de Muzeul județean (daca este cazul), prin care se certifică verificarea
documentară și pe teren, dacă este cazul, asupra unor interveții antropice cu caracter arheologic
în perimetrul aferent proiectului propus pentru finanțare nerambursabilă (OG nr. 43/2000,
republicată, cu modificările și completările ulterioare).
15. Extrasul din strategie, care confirmă dacă investiția este în corelare cu orice strategie de
dezvoltare locală și județeană aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții precum și copia
hotărârii de aprobare a strategiei.
16.
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.
17.
Copie Document de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului.
18.
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.
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C. Documentele obligatorii care trebuie ataşate Cererii de finanţare A PROIECTELOR DE
SERVICII pentru actiuni corespondente sub-măsurii 7.6, PNDR 2014-2020
1.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
incepand cu anul 2007, pentru aceleași tipuri de servicii.
2.Documente justificative pentru proiectele de servicii finalizate incluse în Raportul asupra
utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă1
3.Documente care să ateste expertiza experților de a implementa activitățiile proiectului (cvuri, diplome, certificate, referințe, atestare ca formator emise conform legislației naționale în
vigoare etc.)
4.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.
5.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.
6.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.
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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Ofertele conforme reprezintă oferte comparabile, care răspund cerințelor din punct de vedere
al performanțelor și parametrilor din 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.
7.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.
8.Copia actului de identitate a reprezentantului legal*.
*Se acceptă inclusiv versiunea scanată, conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr.
41/2016.
9.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).
10.Situaţiile financiare pentru solicitant înregistrate la Administraţia Financiară - bilanţ –
formularele 10 și 20 pentru anii ultimii trei ani fiscali.
Nu se aplică în cazul în care solicitantul este o persoană juridică de drept public.
11.Alte documente justificative, după caz
7. Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul în vederea punctării
criteriilor de selecție
Criteriile de selecție cu punctajele aferente, punctajul minim pentru selectarea unui
proiect și criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj, inclusiv
metodologia de verificare a acestora.
Nr.
Crt

Criterii de selectie
Proiecte realizate în
parteneriat

Punctaj
Maxim 5 puncte

CS1
Proiecte realizate in parteneriat

Observatii

5 puncte

Se acorda punctaj daca se prezinta un acord de
parteneriat intre solicitant si minim un ONG ce detine
Sediu social sau Punct de lucru pe teritoriul GAL la
momentul depunerii cererii de finantare.
Acordul de parteneriat trebuie sa fie valabil minim de
la momentul depunerii cererii de finantare si pana la
sfarsitul perioadei de monitorizare a Proiectului.
SF/DALI/Memoriu justifiv si Acordul de parteneriat
trebuie sa prezinte rolul si implicarea partenerilor in
derularea Proiectului si functionarea investitiei in
perioada de monitorizare.
In functie de forma de organizare a solicitantului
membri solicitantului nu pot fi si parteneri.
Documente verificate:
 SF/DALI/Memoriu justificativ
 Acord de Parteneriat
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Nr.
Crt

Criterii de selectie

Punctaj

Observatii
 Statut si Act Constitutiv

Proiecte cu impact microregional

CS2

Proiecte cu impact microregional

Exploatarea resurselor de
energie regenerabilă
CS3

Exploatarea resurselor de
energie regenerabilă
Crearea de locuri de muncă

Proiectul va avea ca rezultat
crearea a minim 2 locuri de
munca

CS4

Proiectul va avea ca rezultat
crearea a 1 loc de munca

Maxim 10 puncte

10
puncte

Se acorda punctaj daca in SF/DALI/Memoriu
justificativ se demonstreaza ca investitia contribuie la:
 promovarea incluziunii sociale si/sau
 reducerea saraciei, si/sau
 imbunatatirea nivelului de trai si/sau
 imbunatatirea conditiilor de viata si/sau
 asigurarea serviciilor locale de baza si/sau
 dezvoltarea economica la nivelul teritoriului
GAL
Documente verificate:
 SF/DALI/Memoriu justificativ

Maxim 5 puncte
Se acorda punctaj pentru proiectele care prevad in
cadrul SF/DALI/Memoriu justificativ utilizarea in
5 puncte cadrul investitiei a surselor de energie regenerabila.
Documente verificate:
 SF/DALI/Memoriu justificativ
Maxim 40 puncte
Se acorda punctaj pentru proiectele care isi propun
crearea a minim 2 locuri de munca cu norma intreaga
si pastrarea acestora pe intreaga perioada de
monitorizare a proiectului.
Documente verificate:

SF/DALI/Memoriu justificativ,
40

Declaratie pe proprie raspundere a
puncte
reprezentantului legal al solicitantului ca
Solicitantul va crea si va mentine pe intreaga
perioada de monitorizare a proiectului minim 2 locuri
de munca cu norma intreaga in vederea functionarii
in bune conditii a investitiei.
Se acorda punctaj pentru proiectele care isi propun
crearea a minim 1 loc de munca cu norma intreaga si
pastrarea acestuia pe intreaga perioada de monitorizare
a proiectului.
Documente verificate:
20
 SF/DALI/Memoriu justificativ,
puncte
 Declaratie pe proprie raspundere a
reprezentantului legal al Solicitantului ca
Solicitantul va crea si va mentine pe intreaga perioada
de monitorizare a proiectului minim 1 loc de munca cu
norma intreaga in vederea functionarii in bune conditii
a investitiei.
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Nr.
Crt

Criterii de selectie
Gradul de acoperire a
populatiei deservite

Punctaj
Maxim 10 puncte

Proiecte care deservesc localitati
cu o populatie cat mai mare
CS5

CS6

CS8

Numarul total al populatiei unei localitati este conform
Rezultatului final al recensamantului populatiei si
locuintelor din anul 2011
Numarul de locuitori este egal cu suma locuitorilor
comunelor si/sau oraselor in care se va implementa
proiectul.
Documente verificate:
 SF/DALI/Memoriu justificativ
 Rezultatul final al recensamantului populatiei
si locuintelor din anul 2011

Intre 4000 si 7999 de locuitori

10
puncte
8 puncte

Intre 1500 si 3999 de locuitori

6 puncte

Proiectele propun solutii
inovative pentru atingerea
obiectivelor stabilite prin SDL

Maxim10 puncte

Peste 8000 de locuitori

Proiectele propun solutii
inovative pentru atingerea
obiectivelor stabilite prin SDL
Solicitanții care nu au primit
anterior sprijin comunitar
pentru o investiție similară

CS7

Observatii

10
puncte

Punctajul se acorda daca in SF/DALI/Memoriu
justificativ se demonstreaza ca Proiectul propune
solutii inovative pentru atingerea obiectivelor stabilite
prin SDL
Documente verificate:
 SF/DALI/Memoriu justificativ

Maxim 10 puncte
Punctajul se acorda daca solicitantul nu a mai
beneficiat de sprijin comunitar pentru o investiție
similară
Punctajul se acorda daca toti membrii /asociatii
solicitantului nu au beneficiat de sprijin comunitar
pentru o investiție similară.
Documente verificate:
 Baza de date cu proiecte FEADR
 Raport asupra utilizarii programelor de
finantare nerambursabila
 Declaratie pe propria raspundere a
solicitantului ca nu a mai beneficiat
comunitar pentru o investiție similară

Solicitanții care nu au primit
anterior depunerii cererii de
finantare sprijin comunitar
pentru o investiție similară

10
puncte

Solicitantii au mai beneficiat
de finantare in cadrul masurii
M6/6B si/sau M8/6A, 6B

Maxim 10 puncte

Solicitantii au mai beneficiat
de finantare in cadrul masurii
M6/6B si/sau M8/6A, 6B

10
puncte

Se acorda punctaj daca se prezinta contractul de
finantare in bazare caruia solicitantul a obtinut
finantare pe masurile M4/6B si /sau M8/6A, 6B
Documente verificate:
Contract de finantare
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Nr.
Crt
TOTAL

Criterii de selectie

Punctaj

Observatii

Maxim 100 puncte

Pentru M4/6B punctajul minim este de 5 puncte și reprezintă pragul sub care nici un proiect nu
poate beneficia de finanțare nerambursabilă.
CRITERIILE DE DEPARTAJARE IN CAZUL PROIECTELOR CU PUNCTAJE EGALE:
Criteriu de departajare 1 : la punctaj egal se va finanța proiectul cu valoare nerambursabilă mai
mică.
Valoare nerambursabilă a proiectului
Criteriu de departajare 1
Se verifică cererea de finanțare, plan financiar
Criteriu de departajare 2: În cazul proiectelor cu punctaj egal și valoare nerambursabilă
solicitată identică se va utiliza regula primul venit, primul servit.
Criteriu de departajare 2
Data înregistrării:
Se va completa conform numărului de înregistrare din
registru.
Se verifică numarul de intrare din registrul de inregistrare al cererilor de finantare.
8. Cerințele de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv
metodologia de verificare a acestora;

Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili: Se vor verifica
actele juridice de înființare și funcționare, specifice fiecărei categorii de solicitanți.

Solicitantul trebuie să se angajeze că va asigura întreținerea/mentenanța investiției
pe o perioadă de minim 5 ani de la ultima plată: Se va verifica dacă solicitantul a depus
angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanță a investiţiei pe o perioadă de minimum 5
ani de la data efectuării ultimei plăți.

Solicitantul nu este în stare de insolvență, incapacitate de plată, faliment sau
lichidare: Se vor verifica declarația pe propria răspundere, Buletinul Procedurilor de insolvență,
alte documente specifice, după caz, fiecărei categorii de solicitanți.

Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură: Criteriul de
eligibilitate va fi demonstrat în baza informaţiilor din Studiul de Fezabilitate/ Documentaţia de
Avizare a Lucrărilor de Intervenţii/Memoriu justificativ, întocmite conform legislaţiei în vigoare
privind conţinutul cadru al documentaţiei tehnico‐economice aferente investiţiilor publice,
precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de
investiţii şi lucrări de intervenţii, precum și în baza Certificatului de Urbanism.

Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltare locală și/sau județeană
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aprobată : Se va verifica extrasul din strategie din care rezultă că investiția este în corelare cu
orice strategie de dezvoltare locală și/sau județeană aprobată, corespunzătoare domeniului de
investiții, precum și copia hotărârii de aprobare a Strategiei.

Investiția să se realizeze în teritoriul microregiunii GAL:
Se va verifica următoarele documente:
a.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 în situaţia în care, în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public, investițiile
care fac obiectul proiectului, nu sunt incluse în domeniul public sau sunt incluse într‐o poziţie
globală, solicitantul trebuie să prezinte:
si
b.Hotărârea/Hotărârile Consiliului Local privind aprobarea modificărilor şi/sau completărilor
la inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziţiei globale existente cu
respectarea prevederilor art. 115 alin. (7) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în privinţa supunerii acesteia controlului
de legalitate al prefectului, în condiţiile legii (este suficientă prezentarea adresei de înaintare
către instituţia prefectului pentru controlul de legalitate)
si/sau însoţit de
c. Avizul administratorului terenului aparţinând domeniului public, altul decat cel
administrat de primarie (dacă este cazul)
sau
d. Documente doveditoare ale dreptului de proprietate/ dreptul de uz, uzufruct, superficie,
servitute /administrare al ONG‐urilor, Unităților de cult, Persoanelor fizice
autorizate/societăților comerciale pe o perioadă de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care
se vor efectua lucrări, conform Cererii de Finanţare.

Solicitantul se angajeaza ca va asigura sustenabilitatea proiectului din surse
proprii/alte surse de finantare (POCU, POR, POCA, etc): Criteriul de eligibilitate va fi
demonstrat prin verificarea declarației pe propria răspundere.
Solicitantul se angajează să asigure funcționarea la parametri proiectați și întretinerea
investitiei, pe o perioadă de minim 5 ani, de la ultima tranșă de plată: Se va verifica
Hotărârea Consiliului Local (Hotărârile Consiliilor locale în cazul ADI) și/sau Hotărârea
Adunării Generale a ONG/document echivalent specific fiecărei categorii de solicitant;

Angajament
din
partea
beneficiarului
că
va
introduce
manifestarea/evenimentul/târgul organizat cuprins în proiect în circuitul turistic: Se va
verifica declaratia a propria raspundere a beneficiarului.

Proiectul propus este in conformitate cu normele de mediu : Criteriul se consideră
îndeplinit prin verificarea însuşirii Declaraţiei F şi în baza corelării informaţiilor din Studiul de
Fezabilitate/ DALI/ Memoriu justificativ cu cele din Certificatul de Urbanism şi ulterior, cu cele
din documentul emis de Agenţia de Protecţia Mediului Judeţeană prezentat în etapa de
contractare.

Solicitantul prezinta toate avizele si autorizarile necesare investitiei: Criteriul de
eligibilitate va fi demonstrat prin verificarea însuşirii Declaraţiei F şi în baza corelării
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informaţiilor din Studiul de Fezabilitate/DALI/Memoriu justificativ, cu cele din Certificatul de
Urbanism prezentat în etapa de contractare.
9. Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL

La nivelul Asociației GAL „Cetatea Bucovinei” selecția proiectelor va fi realizată de către un
Comitet de Selecție format din minimum 7 membri GAL. Comitetul de selecție al GAL trebuie să
se asigure de faptul că proiectul ce urmează a primi finanțare se regăsește în obiectivele propuse
în SDL și se încadrează în planul financiar al GAL.
Punctajul fiecarui proiect se va calcula în baza informațiilor furnizate de solicitant în cererea de
finantare și în documentele atașate acesteia.
Proiectele care nu corespund obiectivelor și priorităților stabilite în SDL pe baza căreia a fost
selectat GAL, nu vor fi selectate în vederea depunerii la AFIR.
Rezultatele procesului de selecție se consemnează în Raportul de selecție care va fi publicat pe
pagina proprie a GAL www.galcetateabucovinei.ro.
După consultarea Raportului de Selecție, solicitanții au posibilitatea de a depune contestații.
Contestațiile vor putea fi depuse la GAL, în termen de 5 zile lucrătoare de la afișarea pe site-ul
GAL www.galcetateabucovinei.ro. Contestațiile primite vor fi analizate de către o Comisie de
soluționare a Contestațiilor înființată la nivelul GAL. GAL va afișa Raportul de selecție pe site-ul
propriu și va înștiința solicitanții asupra rezultatelor procesului de evaluare și selecție prin
notificări.
Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului –
distribuit GRATUIT pe suport tipărit sau electronic la sediul GAL și disponibil pe site-ul
www.galcetateabucovinei.ro.
10. Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea solicitanților,
publicarea Raportului de Selecție);
În termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la verificarea raportului de selecție parțială aprobat sau
primirii raportului de selecție parțială rectificat, GAL va notifica solicitanții privind rezultatele
procesului de selecție.
Solicitanţii care au depus contestații vor fi notificați în termen de 2 (două) zile de la aprobarea
Raportului de contestație. Notificarea va fi transmisă prin fax/poștă/e-mail solicitantului
formularul GE6.8.2L – Notificarea solicitantului privind contestația depusă și o copie a
Raportului de contestații.
În termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la verificarea raportului de selecție GAL va notifica
solicitanții privind rezultatele procesului de selecție (GE6.8.3L), cu excepția solicitanților care au
fost deja notificați ca urmare a aprobării raportului de selecție parțială.
GAL “Cetatea Bucovinei” va notifica în scris, şi prin intermediul paginii de internet
www.galcetateabucovinei.ro., pe toti solicitanţii privind rezultatul evaluărilor cererilor de

13

finanţare depuse de către aceştia la sediul GAL “ Cetatea Bucovinei” (Raportul de Selectie
Intermediar).
11. Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare :
Sediu GAL : Sat Sfîntu Ilie, Comuna Șcheia, Mansarda Căminului Cultural, Etaj 2,
județul Suceava.
Site:
www.galcetateabucovinei.ro.
E-mail:
galcetateabucovinei@gmail.com.
Telefon:
0746 289 346/9
Fax :
0330 102 396.
Program de lucru:
luni-vineri, între orele 09.00-13.00.
12. Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul
Solicitantului – distribuit GRATUIT pe suport tipărit sau electronic la sediul GAL și
disponibil pe site-ul www.galcetateabucovinei.ro, de asemenea, descarcarea anexelor și a
cererii de finantare:
 Modelul cererii de finantare - Anexa_1_Cererea-de-Finantare-M4B_6B_corespond7.2
 Modelul cererii de finantare - Anexa_1_Cererea-de-Finantare-M4B_6B_corespond7.6

ASOCIAȚIA GAL CETATEA BUCOVINEI
Președinte,
FLUTUR Andrei - Cristian
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