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Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 
Măsura 19–Dezvoltarea locală LEADER/ Sub-Măsura 19.4„Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare”  

Nr. contract de finanțare subsecvent nr.1,nr.C19401144011630310301 / 05.12.2016 
Beneficiar: Asociația Grupul de Acțiune Locală Făgărașul de Sud-Ținutul Posadelor 

 
Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte : M6/1B/6B–01/18–31.05.2018   
   
Numărul Anunțului : 176 din 17.04.2018        Data publicării/afișării/postării : 17.04.2018 

 
 

ANUNȚ  
APEL DE SELECTIE  

- VARIANTA DETALIATĂ - 
 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Făgărașul de Sud-Ținutul Posadelor (GAL FS-TP în cele ce 
urmează) anunță lansarea în perioada 26.04. – 31.05.2018 a primei sesiuni din anul 2018 de 
depunere a Cererilor de finanțare pentru măsura M6/1B/6B - "Investiții în infrastructura socială a 
teritoriului", măsură prevăzută în Strategia de Dezvoltare Locală 2017-2023 a GAL FS-TP, strategie 
postată pe pagina de Internet a GAL www.gal-tinutulposadelor.ro, secțiunea SDL 2014-
2020/VERSIUNE INIȚIALĂ. 
 

Data lansării apelului de selecție 
Proiectele se pot depune începând cu data de 26.04.2018, ora 09.00. 
 
Data limită de depunere a proiectelor 
Proiectele se pot depune până la data limită de :31.05.2018, ora 14.00. 
 
Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele 

Proiectele se pot depune la sediul GAL FS-TP din comuna Domnești, satul Domnești, Bd. Al. I. Cuza nr.4, 
județul Argeș, în oricare zi lucrătoare, în intervalul orar 09.00 – 16.00, cu excepția zilei de 31.05.2018, când 
depunerea proiectelor se poate face până la ora 14.00. 

 
Tipurile de beneficiari eligibili (beneficiari direcți) : 
M6/1B/6B - "Investiții în infrastructura socială a teritoriului" : 

• ONG-urile din teritoriul GAL;  
• GAL FS-TP (în cazul în care niciun alt solicitant nu-și manifestă interesul în cadrul primului 

apel de selecție lansat și se aplică măsuri de evitare a conflictului de interese).  
 

Fondul disponibil alocat pentru sesiune:  222.655 Euro 
 

Suma maximă nerambursabilă care  
poate fi acordată pentru un proiect (Euro) 

Intensitatea sprijinului  
 

- maxim190.000 de euro pentru proiectele 
aplicate de ONG-uri care sunt negeneratoare de 
venit;  
 
- maxim 152.000 de euro pentru proiectele 
aplicate de ONG-uri care sunt generatoare de 
venit. 

- 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru 
proiectele aplicate de ONG-uri care nu 
suntgeneratoare de venit, sub rezerva aplicării 
art.61din Reg.(UE) nr. 1303/2013 
- 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru 
proiectele generatoare de venit aplicate de ONG-
uri. 

 

 

 

http://www.gal-tinutulposadelor.ro/


 

Asociația G.A.L. Făgărașul de Sud-Ținutul Posadelor 
Comuna Domnești, Bd. Al. I. Cuza, nr. 4, jud. Argeș 

Email: tinutulposadelor@gmail.com; www.gal-tinutulposadelor.ro 
Telefon: 0348 52 03 89 

 
 

 

Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să-l folosescă solicitanții (versiune editabilă) : 

Este publicat în format editabil pe pagina de Internet a GAL www.gal-tinutulposadelor.ro, secțiunea 
MĂSURI DE FINANȚARE / Măsura M6/1B/6B / CEREREA DE FINANȚARE. 

 

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

Documentele obligatorii care trebuie ataşate Cererii de finanţare pentru întocmirea proiectului / 
dosarului de finanțare sunt menționate în Ghidul solicitantului pentru accesarea măsurii M6/1B/6B, 
ghid postat pe pagina de Internet a GAL www.gal-tinutulposadelor.ro, secțiunea MĂSURI DE 
FINANȚARE / Măsura M6/1B/6B / GHIDUL SOLICITANTULUI, la Capitolul 4. Informaţii utile, 
Subcapitolul 4.1 Documentele necesare întocmirii Cererii de Finanțare, astfel : 

1. Studiul de Fezabilitate / Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii / 
Memoriu Justificativ, întocmite conform legislaţiei în vigoare (HG nr. 28/2008 privind 
aprobarea 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 sau HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul 
cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor proiectelor de investiţii 
finanţate din fonduri publice) / Memoriu justificativ (în cazul dotărilor). Pentru proiectele 
demarate din alte fonduri și nefinalizate, 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 finanțare din alte surse, precum și devizele 
refăcute cu valorile rămase de finanțat.  
2. Certificat de Urbanism, valabil la data depunerii Cererii de Finanţare, eliberată în condiţiile 
Legii nr. 50/1991, modificată, completată şi republicată, privind autorizarea executării lucrărilor 
de construcţii.  
3. Documente doveditoare privind dreptul de proprietate /administrare pe o perioadă de 
10 ani, asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări, conform cererii de finanţare. 
4. Declarația pe propria răspundere că va obține și depune documentaţia de la ANPM 
înainte de semnarea contractului de finanțare.  
5. Avizul de conformitate al Operatorului Regional.  
6. Hotărârea Adunării Generale a ONG pentru implementarea proiectului, cu referire la 
însuşirea/aprobarea de către ONG a următoarelor puncte (obligatorii):  

• necesitatea, oportunitatea și potenţialul economic al investiţiei;  
• în cazul proiectelor care vizează infrastructura socială, angajamentul că proiectul nu 
va fi generator de venit, dacă este cazul;  
• angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanță a investiţiei pe o perioadă de 
minimum 7 ani de la data efectuării ultimei plăţi;  
• caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.);                                   
• nominalizarea reprezentantului legal al ONG pentru relaţia cu AFIR în derularea 
proiectului;                   
 • angajamentul de asigurare a cofinanțării, dacă este cazul. 

7. Certificat de înregistrare fiscală. 
8. Încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, definitivă și 
irevocabilă/ Certificat de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. 
9. Statutul și actul constitutiv al ONG-ului. 
10. Certificat de acreditare și autorizare emis de Ministerul Muncii și Justiției Sociale. 
11.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.  
12.Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de 
solicitant (va cuprinde obiective, tip de investiţie, lista cheltuielilor eligibile, costuri şi stadiul 
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proiectului, perioada derulării proiectului), pentru solicitanţii care au mai beneficiat de finanţare 
nerambursabilă începând cu anul 2007 pentru aceleaşi tipuri de investiţii.  
13.Avizul sanitar privind constatarea conformității proiectului cu condițiile de igienă și sănătate 
publică (doar pentru proiectele care necesită acest aviz) sau Notificare privind conformitatea 
proiectului cu condițiile de igienă şi sănătate publică sau Notificare că investiția nu face obiectul 
evaluării condițiilor de igienă și sănătate publică, dacă este cazul.  
14. 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 siguranța alimentelor, dacă este cazul. 
15.Copie document de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului.  
16.Declarație pe proprie răspundere pentru solicitanții înregistrați în registrul debitorilor 
AFIR atât pentru programul SAPARD, cât și pentru FEADR că achită integral datoria față de 
AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere până la semnarea contractului de finanțare.  
17. Extrasul din strategie, care confirmă dacă investiția este în corelare cu orice strategie de 
dezvoltare națională / regională / județeană / locală aprobată, corespunzătoare domeniului de 
investiții. Se va avea în vedere, în mod prioritar Strategia de Dezvoltare Locală (SDL) a GAL 
Făgărașul de Sud - Ținutul Posadelor pentru perioada 2014-2020.   
18. Anexa 12 la Ghidul solicitantului – Declarația pe propria răspundere. 
19. Alte documente justificative (se vor specifica de către solicitant, după caz).  

 

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

 

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul în vederea punctării criteriilor de 
selecție sunt menționate în Ghidul solicitantului pentru accesarea măsurii M6/1B/6B, la Subcapitolul 
2.5. Principii și criterii de selecţie ale proiectului și în Anexa nr.11 la Ghidul solicitantului pentru 
accesarea Măsurii M6/1B/6B – Fișa de verificare a criteriilor de selecție, respectiv : 
         - Studiul de Fezabilitate/ Documentație de Avizare pentru Lucrări de Intervenții / Memoriu 

Justificativ 
                     - Acorduri de colaborare, parteneriate, proiecte anterioare finalizate etc. 
                   - Certificatul de acreditare a solicitantului ca furnizor de servicii sociale 

                     - Acreditări, autorizări, avize etc. 

                       - Anexa 12 - Declarație pe propria răspundere 
 

Cerințele de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv metodologia 
de verificare a acestora. 

Cerințele de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv metodologia de 
verificare a acestora, sunt menționate în ghidul solicitantului pentru accesarea măsurii M6/1B/6B, la 
Capitolul 2. Prezentarea măsurii M6/1B/6B, Subcapitolul 2.2 Condiţii minime obligatorii pentru 
acordarea sprijinului. 

Pentru asigurarea principiilor de transparență a procesului de evaluare și selecție a proiectelor 
depuse la GAL, pe pagina de Internet a GAL www.gal-tinutulposadelor.ro sunt publicate toate fișele de 
verificare care se completează la nivelul GAL FS-TP, fișe specifice măsurii M6/1B/6B, printre care și 
Fișa de verificare a criteriilor de eligibilitate a proiectului, inclusiv metodologia de verificare aferentă. 

Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție a Proiectelor al GAL 

Procedura de evaluare, selecţie și soluționare a contestațiilor specifică măsurii M6/1B/6B - 
"Investiții în infrastructura socială a teritoriului" este prezentată în Anexa nr.5 la Ghidul solicitantului 
pentru 
accesarea M6/1B/6B, fiind postată pe pagina de Internet a GAL www.gal-tinutulposadelor.ro, 
secțiunea MĂSURI DE FINANȚARE / Măsura M6/1B/6B / ANEXE. 

Procesul de evaluare și selecție este descris în Ghidul solicitantului pentru accesarea măsurii 
M6/1B/6B, la Subcapitolul 2.5.2. Principii de selecţie. 
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Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție a Proiectelor al GAL (cadrul general) și 
Procedura de soluționare a contestațiilor aplicată de Comisia de Soluționare a Contestațiilor a GAL 
(cadrul general) sunt disponibile pe pagina de Internet a GAL www.gal-tinutulposadelor.ro, secțiunea 
UTILE / PROCEDURI. 

 

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 

Sunt prezentate în Ghidul solicitantului pentru accesarea măsurii M6/1B/6B, la Subcapitolul 2.5.2. 
Principiile de selecţie. 

 

Nr. 
crt. 

Principii de selecție Criterii de selecție Punctaj 
Documente justificative 

necesare în vederea 
punctării criteriilor de selecție 

Principii generale: max 50 puncte 

1. 

Principiul prioritizării tipului de 
investiții, în sensul prioritizării 
investițiilor în funcție de 
contribuția adusă la atingerea 
obiectivelor SDL 

C1. Proiecte care vizează 
infrastructura socială 
din teritoriul GAL 

Max. 
10 p. 

- Hotărârea Adunării 
Generale a ONG pentru 
implementarea proiectului 

2. 

Principiul gradului de 
acoperire a populației 
deservite (raportat la teritoriul 
GAL) 

C2. Proiecte care deser- 
vesc o populație de: 

Max.  
40 p. 

- Studiul de Fezabilitate/ 
Documentație de Avizare 
pentru Lucrări de 
Intervenții / Memoriu 
Justificativ 

 - Acorduri de Parteneriat și 
 colaborare încheiate de 
 solicitant cu  UAT-uri din 
 teritoriul GAL vizate de  
 proiect. 

Peste 15.000 locuitori 40 p 

10.000-14.999 locuitori 30 p 

5.000-9.999 locuitori 20 p 

Minim 4.999 locuitori 

10 p 

Principii specifice: max 50 puncte 

3. 

Principiul prioritizării tipului de 
investiție în funcție de gradul 
de dezvoltare socio-
economică a zonei, 
determinat conform Studiului 
privind stabilirea potențialului 
socio-economic de 
dezvoltare a zonelor rurale 
asumat de către MADRcare 
este postat pe site-ul 
www.madr.ro. Coeficienții 
specifici ai comunelor din 
teritoriul GAL Ținutul 
Posadelor se găsesc în 
Anexa 6 a Ghidului 

C3.Gradul de dezvoltare 
socio-economică a zonei 
vizate de proiect având 
în vedere ierarhia 
comunelor în funcție de 
potenţialul socio-
economic de dezvoltare 
al zonelor rurale. 
Formula de calcul este: 
(Coeficient comună în 
care se realizează 
investiția / 0,5204) x 20 -
Rezultatul va fi exprimat 
printr-un număr cu 2 
zecimale. 

Max.  
20 p. 

 
 
 

- Studiul de Fezabilitate/ 
Documentație de Avizare 

pentru Lucrări de Intervenții/ 
Memoriu Justificativ 

4. Principiul prioritizării 
investiției care oferă un 
număr cât mai mare de 
servicii sociale categoriilor de 
persoane vulnerabile din 
grupul țintă (persoane cu 
dizabilități; copii și tineri aflați 
în situații de risc; persoane 

C4. Proiecte care oferă 
servicii sociale noi, după 
cum urmează: 

Max.  
20 p. 

- Studiu de Fezabilitate/ 
Documentație de Avizare 
pentru Lucrări de 
Intervenții / Memoriu 
Justificativ 

 - Anexa 12 - Declarație pe 
    propria răspundere. 

5 sau mai multe servicii 
sociale oferite 

20 p 

4 servicii sociale oferite 15 p 

3 servicii sociale oferite 10 p 

2 servicii sociale oferite 5 p 
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de etnie romă; persoane 
vârstnice / adulte) 

5. Experiența anterioară a 
solicitantului în oferirea de 
servicii sociale în teritoriul 
GAL  

C5. Proiecte depuse de 
beneficiari cu experiență 
anterioară:  

Max.  
5p 

- Studiul de Fezabilitate/ 
Documentație de Avizare 
pentru Lucrări de 
Intervenții / Memoriu 
Justificativ 

 - Acorduri de colaborare,  
  parteneriate, proiecte  
 anterioare finalizate etc. 

Experiența anterioară de 
peste 3 ani 

5 p 

Experiența anterioară sub 
3 ani 

0 p 

6. Prioritizarea proiectelor care 
utilizează energia produsă 
din surse regenerabile 

C6. Clădiri dotate cu 
sisteme care utilizează 
energie regenerabilă 

Max.  
5 p 

- Studiu de Fezabilitate/ 
Documentație de Avizare 
pentru Lucrări de 
Intervenții / Memoriu 
Justificativ 
- Bugetul indicativ al 
proiectului. 

 

Punctajul minim pentru admiterea unui proiect este de 40 puncte. 
 

În cazul proiectelor cu punctaj egal, departajarea se va face în funcție de următoarele criterii: 
(1) populația netă deservită (numărul de locuitori din UAT-urile deservite) - va avea prioritate 

proiectul prin intermediul căruia se deservește o populație mai mare din teritoriul GAL FS-TP, 
având în vedere indicatorul de monitorizare specific domeniului de intervenție corespunzător 
măsurii M6/1B/6B, respectiv ”Populație netă care beneficiază de servicii / infrastructuri 
îmbunătățite”, așa cum este prevăzut în Fișa măsurii (Anexa nr.4 la Ghidul solicitantului); 

(2) numărul de servicii sociale noi oferite - va avea prioritate proiectul prin intermediul căruia se 
oferă mai multe servicii sociale noi (se au în vedere serviciile sociale noi, propuse prin proiect). 

 

Metodologia de verificare a criteriilor de selecție este descrisă în Anexa 11 - Fișa de verificare a 
criteriilor de selecție la Ghidul solicitantului aferent măsurii M6/1B/6B, postată pe pagina de Internet a 
GAL 
www.gal-tinutulposadelor.ro, secțiunea MĂSURI DE FINANȚARE / Măsura M6/1B/6B / ANEXE. 
 

Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție 

După încheierea procesului de evaluare şi selecţie, Comitetul de Selecție a Proiectelor al GAL FS-TP 
(CSP) va emite un Raport de Selecţie Intermediar în maxim 3 zile lucrătoare de la data întrunirii CSP, 
în care vor fi înscrise proiectele eligibile selectate, eligibile neselectate, retrase și neeligibile, valoarea 
acestora, denumirea solicitanţilor, iar pentru proiectele eligibile punctajul obţinut pentru fiecare criteriu 
de selecţie.   
GAL FS-TP va înştiinţa solicitanţii asupra rezultatelor procesului de evaluare şi selecţie prin publicarea 
pe pagina de Internet www.gal-tinutulposadelor.ro a Raportului de Selecţie Intermediar și prin afişarea 
lui la sediul GAL FS-TP. Notificările vor fi transmise de GAL FS-TP prin email cu confirmare de primire 
din partea solicitanților.   

 

Solicitanții care au fost notificaţi de faptul că proiectele lor nu au fost selectate pot depune contestaţii  
la sediul GAL FS-TP din comuna Domnești, Bd. Al.I. Cuza, nr.4, în termen de trei zile lucrătoare de la  
primirea notificării (data luării la cunoștință de către solicitant).   
Un solicitant poate depune o singură contestație cu privire la rezultatul selecției unui proiect. Vor fi  
considerate contestații și analizate doar acele solicitări care contestă elemente legate de criteriile de  
selecție a proiectului depus (punctajul obținut). 
   

Termenul de răspuns la contestații este de maxim 10 zile lucrătoare din momentul înregistrării.  
 

 După publicarea Raportului de soluționare a contestaţiilor pe pagina www.gal-tinutulposadelor.ro, GAL 
FS-TP va publica Raportul de Selecție Final pentru sesiunea respectivă în termen de 3 zile lucrătoare 
de la avizarea acestuia de către CDRJ. 
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După aprobarea Raportului de Selecţie Final în care sunt incluse proiectele aprobate pentru finanţare, 
GAL FS-TP va notifica solicitanții ale căror proiecte au fost selectate.  
Toate proiectele selectate de GAL vor fi depuse la structurile teritoriale ale AFIR pe raza căruia se vor 
desfășura activitățile proiectului, în termenul maxim prevăzut de cadrul procedural de implementare a 
Sub-măsurii 19.2 în vigoare la data întocmirii Raportului Final de Selecție, respectiv în maxim 15 zile 
calendaristice de la publicarea Raportului Final de Selecție. 

 

Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate 

Pentru informații detaliate, suplimentar față de cele menționate în acest apel de selecție, ne puteți 

contacta în oricare zi lucrătoare, de la 09.00 la 16.00, la sediul Asociației GAL Făgărașul de Sud-
Ținutul Posadelor, din comuna Domnești,  Bd. Al. I.Cuza nr.4, județul Argeș, la numărul de telefon 
0348 52.03.89 sau la adresa de e-mail tinutulposadelor@gmail.com.  
 

Alte informații relevante 
IMPORTANT ! Odată cu depunerea proiectului, prin semnarea declarației pe propria răspundere 
(Anexa 12 la Ghidul solicitantului pentru accesarea măsurii M6/1B/6B), solicitantul își ia angajamentul 
că : 

✓ va informa GAL cu privire la sumele autorizate și rambursate în cadrul proiectului, pentru 

toate cererile de plată aferente proiectului, după primirea de la AFIR a Notificării cu 
privire la confirmarea plății, în termen de maximum 5 zile.  

✓ va furniza GAL orice document sau informație în măsură să ajute la colectarea datelor 

referitoare la indicatorii de monitorizare aferenți proiectului.  
 

IMPORTANT ! Prezentul apel de selecție și documentele aferente măsurii lansate (Ghidul solicitantului      
și anexele la acesta) au fost elaborate în baza cadrului procedural aferent sub-măsurilor 19.2 și 19.4 
aplicabil la data lansării apelului de selecție. 

 
IMPORTANT ! Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii lansate prin acest apel 
de selecție sunt cuprinse în Ghidul solicitantului pentru accesarea măsurii M6/1B/6B - "Investiții în 
infrastructura socială a teritoriului" și în anexele la acesta, aceste documente fiind disponibile pe 
pagina web a GAL, www.gal-tinutulposadelor.ro, secțiunea MĂSURI DE FINANȚARE / Măsura 
M6/1B/6B. 
IMPORTANT ! La sediul Asociației Grupul de Acțiune Locală Făgărașul de Sud-Ținutul Posadelor este 
disponibilă versiunea pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii lansate. 
 

Prezentul apel de selecție a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Director al Asociației Grupul de 
Acțiune Locală Făgărașul de Sud-Ținutul Posadelor nr.29 / 2018.                                                                       
 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Făgărașul de Sud-Ținutul Posadelor 

mailto:tinutulposadelor@gmail.com
http://www.gal-tinutulposadelor.ro/

