
 

 

Sesiunea nr. 1, Apelul de Selecție nr. 1/M4.3 Data publicării: 23.10.2017 

Data lansării apelului de selecție: 23.10.2017 Data limită de depunere a proiectelor: 23.11.2017 
Proiectele se depun la sediul GAL „Stejarii Argintii” din incinta Primăriei Miroslava, sat Miroslava, comuna Miroslava, Județul Iași, de luni până joi, în 
intervalul orar 08:30 – 12:30, vineri în intervalul orar 10:30-12:30. 
Termenul limită de primire a proiectelor: 23.11.2017, ora 12:30 
Fondurile disponibile pentru M4.3/6B - Dezvoltarea infrastructurii sociale în teritoriul GAL prin proiecte integrate sunt de 100.374,92 EURO. 
Fonduri disponibile pentru această sesiune 100.374,92 EURO. 
Sprijinul public nerambursabil minim al unui proiect este de 5.000 Euro și maxim 100.374,92Euro.  
Proiectul va fi obligatoriu încadrat în alocarea financiară maximă pe proiect publicată în apelul de proiecte pentru sesiunea respectivă. 
 
Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3 ani fiscali de către un beneficiar 
nu va depăși plafonul maxim al ajutorului public de 200.000 Euro/ beneficiar. 
Intensitatea sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile este astfel:  
- pentru operatiunile generatoare de venit -90%; 
- pentru operatiunile generatoare de venit cu utilitate publica –100%; 
- pentru operatiunile negeneratoare de venit -100%. 
Modelul de Cerere de Finantare pe care trebuie să-l folosească solicitanții (versiune editabilă), este publicat pe site-ul www.galstejariiargintii.ro 

Beneficiarii eligibili (direcți) pentru spijinul acordat prin Măsura 4.3/6B sunt: 
 Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare; 
 ONG-uri definite conform legislației în vigoare; 
 Parteneriat intre autoritati publice si private, dintre care cel puțin unul să fie furnizor de servicii sociale 
 GAL - în cazul în care niciun alt solicitant nu-și manifestă interesul și se aplică măsuri de evitare a conflictului de interese. 
 
Acțiuni eligibile: 
 înființarea, modernizarea și accesibilizarea (inclusiv dotarea) creșelor precum și a infrastructurii de tip after-school, numai a celor din afara incintei 

școlilor din mediul rural, inclusiv demolarea, în cazul în care expertiza tehnică o recomandă. 

Asociația Grupul de Acțiune Locală „Stejarii Argintii” anunță lansarea în perioada 23 octombrie – 23 noiembrie 2017 a apelului de 
selecție pentru depunerea Cererilor de Finanțare pentru Măsura M4.3/6B - Dezvoltarea infrastructurii sociale în teritoriul 
GAL prin proiecte integrate din Strategia de Dezvoltare locală a Asociației GAL „Stejarii Argintii” 2014-2020. 



 dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale - investiții în reabilitarea/modernizarea/extinderea/accesibilizarea dotarea centrelor comunitare de 
intervenţie integrată, a infrastructurii de servicii sociale fără componentă rezidențială (centre de zi, centre „respiro”, centre de consilierepsihosocială, 
centre de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu etc.); 

 actiuni materiale si imateriale care conduc la construirea sau reconstruirea, modernizarea, reabilitarea, extinderea, dotarea centrelor 
sociale/infrastructuri sociale, pentru servicii sociale prevazute in HG 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum si a 
regulamentelor–cadru de organizare si functionare a serviciilor sociale, cu exceptia serviciilor sociale cu cazare pe timp nedeterminat (infrastucturii de 
tip rezidential). 

 achiziția microbuzelor în cazul proiectelor sociale este eligibilă corelat cu activitățile propuse; 
 investiții în crearea, îmbunătățirea și extinderea tuturor tipurilor de infrastructuri sociale la scară mică,  
 
Solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate şi eligibilitate menționate în ultima versiune a Ghidului Solicitantului aferent acestei 
măsuri.  

 Investiția trebuie să demonstreze oportunitatea și necesitatea socio-economică prin intermediul Memoriului justificativ/Studiului de 
fezabilitate/Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții; 

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;  
 Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța investiţiei pe o perioadă de minim 5 ani de la ultima plată;  
 Solicitantul trebuie să nu fie în insolvenţă sau incapacitate de plată; 
 Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin măsură; 
 Investiția să se realizeze în teritoriul GALStejarii Argintii; 
 Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională/regională/județeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de 

investiții;  
 Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General. 
 Solicitantul trebuie sa se angajeze ca va asigura sustenabilitatea proiectului depus in cadrul masurii din surse proprii sau din alte surse de finantare, 

precum accesarea Axei 5, Obiectivul specific 5.2. din cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020 
 Proiectele vor asigura funcționarea prin operaționalizarea infrastructurii de către o entitate acreditată ca furnizor de servicii sociale, care trebuie 

dovedită la depunerea proiectului/cererii de finanțare. 
 
Documentele obligatorii care trebuie ataşate Cererii de finanţare pentru întocmirea proiectului sunt: 

0. Cererea de finanțare (conform anexei1 la Ghidul solicitantului); 
1.1. Studiul de Fezabilitate / Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii, 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 obiecte de 
investiţii şi lucrări de intervenţii. În funcție de tipul investiției, Studiul de Fezabilitate / Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii, daca va fi 
cazul, vor fi însoțite de toate studiile, avizele, expertizele și acordurile specifice, conform reglementărilor legale în vigoare.  

sau 
1.2. Memoriul justificativ pentru proiectele care prevăd achiziții simple, dotări, bunuri fără montaj.  
Cursul de schimb valutar utilizat va fi cel publicat de Banca Central Europeană pe internet la adresa:  http: www.ecb.int/index.htm. din data întocmirii 
Studiului de Fezabilitate / Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie / Memoriului Justificativ. 



Pentru proiectele demarate din alte fonduri si nefinalizate, în completarea documentelor solicitate la punctul 1, inclusiv în cazul în care pe amplasamentul 
pe care se propune investiția există suprapuneri parțiale cu proiecte anterior finanțate, 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 definanțat. Cheltuielile aferente tronsoanelor executate parțial sau total sunt 
neeligibile și se include în bugetul proiectului în coloana neeligibile. 
Atenţie! Conform prevederilor art.8 (3) (c) din HG 226/2015, pentru justificarea rezonabilităţii preţurilor pentru investiția de bază, proiectantul va avea în 
vedere prevederile HG 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. Certificat de Urbanism, valabil la data depunerii Cererii de Finanţare, eliberat conform reglementărilor legale în vigoare. 
Important! În Cererea de Finanţare trebuie specificat numele proiectului/investiţiei așa cum este menţionat în Certificatul de Urbanism. 

Pentru comune și ADI 
3.1. Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei/comunelor, întocmit conform legislaţiei în vigoare privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotarare a Guvernului si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei (copie după Monitorul Oficial). 
și 
3.2. În situaţia în care în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public drumurile care fac obiectul proiectului nu sunt incluse în domeniul public sau 
sunt incluse într-o poziţie globală sau nu sunt clasificate, solicitantul trebuie să prezinte Hotărârea / hotărârile consiliului local privind aprobarea 
modificărilor şi / sau completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziţiei globale existente sau clasificării unor drumuri 
neclasificate, cu respectarea prevederilor art. 115 alin. (7) din Legea nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a administraţiei 
publice locale, in privinta supunerii acesteia controlului de legalitate al Prefectului, în condiţiile legii (este suficientă prezentarea adresei de înaintare către 
instituţia prefectului pentru controlul de legalitate). HCL de modificare / completare a domeniului public sunt valabile numai ca anexe la inventarul atestat 
în condiţiile legii (prin Hotărâre a Guvernului). 
Sau 
3.3. Avizul administratorului terenului aparţinând domeniului public, altul decat cel administrat de primarie (dacă este cazul). 
3.4.Documente doveditoare ale dreptului de proprietate /dreptul de uz, uzufruct, superficie, servitute/contract de concesiune/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; 
Important! În cazul în care terenul pe care se va amplasa un drum nou este proprietatea comunei/lor, dar nu este trecut în Inventarul domeniului public, 
solicitantul va depune HCL de includere a bunului aflat în proprietate în domeniul public; în cazul în care în inventarul domeniului public drumurile sunt 
incluse într-o poziţie globală şi / sau neclasificate, solicitantul va depune HCL de modificare a inventarului. În ambele situaţii, HCL va respecta prevederile 
Art.115 alin (7) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare a administraţiei publice locale, in privinta supunerii acesteia 
controlului de legalitate al Prefectului, în condiţiile legii 
4. Avizul de conformitate al Operatorului Regional (dacă este cazul) 
Pentru tipurile de investiții aferente Măsurii 4.3: 
5.1. Hotărârea Consiliului Local / Hotaririle Consiliului Local în cazul ADI/Hotărârea Adunării Generala în cazul ONG pentru implementarea proiectului, 
cu referire la următoarelor puncte (obligatorii): 
 necesitatea, oportunitatea și potenţialul economic al 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.); 
 agenţii economici deserviţi direct de investiţie (dacă este cazul, număr și denumire); 
 nominalizarea reprezentantului legal al comunei / ADI / ONG pentru relaţia cu AFIR în derularea proiectului. 
 angajamentul de asigurare a cofinantarii, dacă este cazul. 

Sau 
5.2. 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  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; 
 detalierea activităţilor sociale/culturale desfășurate în ultimele 12 luni, anterioare datei depunerii Cererii de finanţare. 

Atenție! Modelul de hotărâre a consiliului local (Anexa 11) este orientativ! 
6.1.  Certificat de înregistrare fiscală 
6.2. Încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, definitivă si irevocabilă/ Certificat de înregistrare în registrul asociaţiilor şi 
fundaţiilor 
şi 
6.2.1. Actul de înfiinţare şi statutul ADI/ONG, 
sau  
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. 
7. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde amplasamentul investiţiei, 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. 
8.1. Notificare privind conformitatea proiectului cu condiţiile de igienă şi sănătate publică,  
sau  
8.2. Notificare că investiţia nu face obiectul evaluării condiţiilor de igienă și sănătate publică, dacă este cazul.  
9. Notificare, care să certifice conformitatea proiectului cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și că prin realizarea investiției în 
conformitate cu proiectul verificat de DSVSA județeană, construcția va fi în concordanță cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și 
pentru siguranța alimentelor, dacă este cazul. 
12. Extrasul din strategie, care confirmă dacă investiția este în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională / regional / județeană / locală 
aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții precum și copia hotărârii de aprobare a strategiei. 
13. Copie document de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului. 
17.  Alte documente justificative . 
- Declarație de raportare a plăților către GAL Stejarii Argintii (obligatoriu pentru toate proiectele); 
- Extras din Strategia GAL Stejarii Argintii care confirmă că investiția propusă se regăsește în SDL 2014-2020 aferentă teritoriului GAL Stejarii Argintii 

(investiția este necesară pentru teritoriul GAL Stejarii Argintii și contribuie la obiectivele măsurii) – obligatoriu pentru toate proiectele; 



- Declarația pe propria răspundere privind înregistrarea proiectului în cadrul altei măsuri din PNDR- – obligatoriu pentru toate proiectele; 
- Declarația pe propria răspundere pentru respectarea prevederilor art. 6, din H.G. Nr.226/2015 - obligatoriu pentru toate proiectele; 
- Declarația pe propria răspundere privind înregistrarea în Registrul debitorilor -obligatoriu pentru toate proiectele; 
- Angajamentul beneficiarului privind crearea de  locuri de muncă; 
- Acordul de parteneriat, dacă este cazul, pentru proiecte realizate în parteneriat; 
- Certificatul de acreditare ca furnizor de servicii sociale a aplicantului 
- Alte documente justificative (se vor specifica de către solicitant, după caz). 
 
Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL 
Evaluarea proiectelor se realizează după închiderea sesiunii. Procesul de evaluare și selecție a proiectelor se realizează în prima etapă la nivelul GAL Stejarii 
Arginii de către experții angajați GAL cu atribuții în acest sens, experți externalizați dacă este cazul. Angajații din cadrul echipei de implementare a SDL 
verifică, pentru proiectele depuse la nivel de GAL Stejarii Arginii, conformitatea, eligibilitatea și îndeplinirea criteriilor de selecție. Proiectele selectate la 
nivel de GAL Stejarii Arginii, vor fi supuse verificării finale și de către OJFIR / CRFIR.  
Evaluarea și selecția proiectelor se va face respectând o procedură de selecție nediscriminatorie și transparentă a proiectelor, stabilită în SDL de către GAL 
Stejarii Arginii și aprobată de AM PNDR prin selecția strategiei, respectiv pe baza Procedurii de evaluare și selecție a proiectelor publicată pe site-ul 
www.galstejariiargintii.ro.  
Rezultatele procesului de selecție se consemnează în Raportul de selecție care va fi publicat pe pagina proprie a GAL Stejarii Argintii 
www.galstejariiargintii.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.stejariiargintii.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 scrise, 
transmise cu confirmare de primire sau predate personal la data estimativă de 15 decembrie. 
Solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate şi eligibilitate menționate în Ghidul Solicitantului aferent acestei măsuri.  

CRITERII DE SELECȚIE MĂSURA M 4.3/6B 
Denumirea măsurii: “Dezvoltarea infrastructurii sociale în teritoriul GAL prin proiecte integrate”  
Criterii de selecție Punctaj 

CS1. Proiectul creează locuri de muncă, inclusiv locuri de munca protejate pentru persoane cu dizabilitati în cadrul 
unităților protejate/ grupuri vulnerabile în cadrul întreprinderilor sociale de inserție  
Criteriul va fi punctat în cazul care este creat cel puțin un loc de muncă prin investiția propusă. 
Documente de verificat: Cererea de finanțare, Studiul de fezabilitate / Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de 
Intervenţii / Memoriul justificativ, Anexa_14_Angajamentul beneficiarului  privind locurile de muncă create. 

20 puncte dacă este 
îndeplinit criteriul CS1 
 
0 puncte dacă criteriul CS1 nu 
este îndeplinit 

CS2. Proiecte care deservesc cât mai mulţi locuitori, aplicand principiul cost – eficiență - calitate  
Criteriul va fi punctat în cazul în care investiția propusă deservește un proiect cu o populație cât mai mare, astfel: 
a.  50 locuitori: 10 puncte; 
b.  30 locuitori:   5 puncte. 
Documente de verificat: Studiul de fezabilitate / Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii / Memoriul 
justificativ; Anexa_8_Rezultate recesământ  

10 puncte dacă este 
îndeplinit criteriul CS2 a. 
 
5 puncte dacă este îndeplinit 
criteriul CS2 b. 



CS3. Gradul de sărăcie a zonei din care provin beneficiarii din teritoriul GAL 
Criteriul va fi punctat în cazul în care IDUL aferent comunei se încadrează în următoarele valori, astfel: 
a. IDUL <45: 10 puncte; 
b. IDUL >45:   5 puncte. 
Documente de verificat: Studiul de fezabilitate / Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii / Memoriul 
justificativ; Anexa_10_Lista UAT-urilor cu valorile IDUL corespunzătoare 

10 puncte  dacă este 
îndeplinit criteriul CS3 a. 
5 puncte  dacă este îndeplinit 
criteriul CS3 b. 

CS4. Proiectul conține servicii integrate (educaționale, sociale, de ocupare, medicale ș.a.) 
Criteriul va fi punctat în cazul în care investiția propune, prin obiective și rezultate, servicii integrate (educaționale, 
sociale, de ocupare, medicale ș.a.) în teritoriul GAL Stejarii Argintii. 
Documente de verificat: Cererea de finanțare, Studiul de fezabilitate / Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de 
Intervenţii / Memoriul justificativ 

20 puncte minim dacă este 
îndeplinit criteriul CS4 
0 puncte dacă criteriul CS4 nu 
este îndeplinit 

CS5. Proiectul conține componente de inovație socială 
Criteriul va fi punctat în cazul în care Studiul de fezabilitate / Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii / 
Memoriul justificativ prevede cel puțin o investiție pe o componentă inovativă social pentru teritoriul GAL Stejarii 
Argintii. 
Documente de verificat: Studiul de fezabilitate / Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii / Memoriul 
justificativ; Cererea de finanțare. 

20 puncte dacă este 
îndeplinit criteriul CS5 

 0 puncte dacă nu este 
îndeplinit criteriul CS5 
 

CS6. Impactul investiției pe termen mediu și lung 
Criteriul va fi punctat în cazul în care investiția propusă, prin obiective și rezultate, demonstrează un impact pozitiv pe 
termen mediu și lung pentru populația din teritoriul GAL Stejarii Argintii. 
Documente de verificat: Cererea de finanțare, Studiul de fezabilitate / Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de 
Intervenţii / Memoriul justificativ 

10 puncte dacă este 
îndeplinit criteriul CS6 

0 puncte dacă criteriul CS6 nu 
este îndeplinit 

CS7. Proiectul include elemente de egalitate de șanse, accesibilitate pentru toate categoriile de beneficiari, dezvoltare 
durabilă 
Criteriul va fi punctat în cazul în care investiția propusă, prin obiective și rezultate, demonstrează că include elemente 
de egalitate de șanse, accesibilitate pentru toate categoriile de beneficiari și dezvoltare durabilă în teritoriul GAL Stejarii 
Argintii. 
Documente de verificat: Studiul de fezabilitate / Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii / Memoriul 
justificativ; Cererea de finanțare.  

10 puncte maxim dacă este 
îndeplinit criteriul CS7 

0 puncte dacă criteriul CS7 nu 
este îndeplinit  
 

Total: 100 puncte 
Punctajul minim pe care trebuie să-l obțină un proiect pentru a putea fi finanțat: 20 puncte 

 
Fișele de verificare a criteriilor de conformitate și de eligibilitate, precum și metodologia aferentă poate fi accesată pe site-ul GAL 
www.galstejariiargintii.ro. 
 
Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului pe suport tipărit sau electronic la sediul GAL și disponibil pe 
site-ul www.stejariiargintii.ro. Solicitanții pot obține informații detaliate la: telefon 0332.401.108, e-mail: office@galstejariiargintii.ro, adresa: loc. 
Miroslava, județul Iași. 


