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Data publicării: 27.04.2018 

Sesiunea nr. 1/2018, apelul de selecție nr. 1/2018 - Măsura 8 /6B) 
 
 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Valea Șomuzului anunță apelulul de selecție nr. 1 deschis  în perioada  27 Aprilie 2018 

– 27 Iulie 2018 pentru Măsura 8/6B „Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii fizice rurale de bază în vederea creșterii 

calității vieții în teritoriul Valea Șomuzului” din Strategia de Dezvoltare Locală a Asociației GAL Valea Șomuzului. 
 

 
 

Data lansării apelului de selecție: 27.04.2018 Data limită de depunere a proiectelor: 27.07.2018 

Proiectele se depun la sediul GAL Valea Șomuzului din Str. Principală Nr. 29, Sat Rădășeni, Comuna Rădășeni, județul Suceava , de luni până 

vineri, în intervalul orar 09:00 – 14:00. 

Termenul limită de primire a proiectelor: 27.07.2018, ora 14:00 
 

Fondurile disponibile pentru Măsura 8/6B  „Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii fizice rurale de bază în vederea 

creșterii calității vieții în teritoriul Valea Șomuzului” sunt de 332.426,03 euro, fără a depăși suma de 200.000 euro/proiect. 
 
  
Intensitatea sprijinului acordat în cadrul acestei măsuri este de maxim 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele 

generatoare de venit aplicate de ONG-uri și de 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică 

negeneratoare de venit. 
 
Beneficiari eligibili: 

- Comunele si asociațiile acestora definite conform legislației învigoare;                                                                                                                                             

-  ONG-uri  pentru investiții în infrastructura educațională (grădinițe) și culturală din cadrul teritoriului GAL Valea Șomuzului 
-  Unități de cult conform legislației în vigoare din cadrul teritoriului GAL Valea Șomuzului; 
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Cheltuieli eligibile: 

- Achiziționarea de echipamente pentru producerea de energie din surse regenerabile 

- Crearea și amenajarea spațiilor publice pentru recreere (spații de joacă pentru copii, terenuri de sport, parcuri) 

- Refacere iluminat stradal, amenajarea spațiului pietonal 

- Reabilitarea, modernizarea și dotarea grădinițelor 

- Achiziționarea de utilaje și echipamente pentru serviciile publice (deszăpezire, întreținere spații verzi, etc..) 

- Reabilitarea, modernizare, extinderea și dotarea unităților sanitare și a unităților educaționale din regiune 

- Creare/modernizare piețe agroalimentare 

- Reabilitare și modernizare de poduri/podețe 

- Modernizarea, renovarea și/sau dotarea căminelor culturale 

- Acțiuni eligibile care se încadrează în art. 20 (1) d)restaurarea, conservarea și dotarea clădirilor/monumentelor din 

patrimoniul cultural imobil de interes local de clasă (grupă) B 

-restaurarea, conservarea și/sau dotarea așezămintelor monahale de clasă (grupă) B şi construcția, extinderea și/sau 

modernizarea drumurilor de acces ale așezămintelor monahale de clasă (grupă) B 

 -achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, 

       drepturi de autor, mărci 

 
Solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate şi eligibilitate menționate în versiunea la zi a Ghidului 

Solicitantului aferent acestei măsuri. 
 

EG1 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

EG2 Investiția trebuie realizată în teritoriul GAL Valea Șomuzului; 

EG3 Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța investiţiei pe o perioadă de minim 5 ani de la ultima plată; 
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EG4 Solicitantul trebuie să nu fie în insolvenţă sau incapacitate de plată; 

EG5 Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din  tipul de sprijin prevăzut prin măsură; 

EG6 Investiția să se realizeze în spațiul rural; 

EG7 Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională/regională/județeană/locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții; 

EG8 Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General; 

EG9 Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al acesteia; 

EG10 Introducerea investiției din patrimoniul cultural de clasă B în circuitul turistic, la finalizarea acesteia (dacă este cazul); 

EG11 Dacă este cazul, solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura co- finanţarea investiţiei; 

EG12 Toți beneficiarii direcți trebuie să aibă sediul social sau punctul de lucru în teritoriul Gal Valea Șomuzului, iar investiția trebuie să se realizeze pe teritoriul 

Gal Valea Șomuzului. 

 
 

Fișele de verificare a criteriilor de conformitate și de eligibilitate, precum și metodologia aferentă poate fi accesată pe site-ul 

GAL www.galvaleasomuzului.ro 

http://www.galvaleasomuzului.ro/
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Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul pentru Cererea de Finanțare: 
 
 

0. Cererea de Finanțare (prezentată în Anexa 1 la Ghidul Solicitantului şi disponibilă în format electronic, la adresa  

www.galvaleasomuzului.ro)  

 

1.1 Studiu de Fezabilitate/Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii, întocmite conform legislației în vigoare privind conținutului cadru al documentației 

tehnico‐economice aferente investițiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiecte de investiții şi lucrări de intervenții.  

Sau   

1.2. Memoriu justificativ (în cazul  

Dotărilor).  

  

Pentru proiectele care vizează intervenții asupra obiectivelor de patrimoniu cultural clasa (grupa) B, documentația va fi întocmită conform DISPOZIȚIEI 

Nr.4300/VN/03.11.2005 privind unele măsuri  pentru îmbunătățirea activității în domeniul avizării, elaborată de Ministerul Culturii şi Cultelor, pentru investiții de 

restaurare/conservare a obiectivelor de patrimoniu și a DISPOZIȚIEI Nr. 5596  VN/01.08.2007 pentru completarea DISPOZIȚIEI Nr. 4300/VN/03.11.2005.  

Intervențiile asupra monumentelor istorice se fac numai pe baza și cu respectarea avizului emis de către Ministerul Culturii sau, după caz, de către serviciile publice 

deconcentrate ale Ministerului Culturii, excepție de la aceasta o fac documentațiile de restaurare a componentelor artistice (decorațiuni murale, pictură murală, etc) ale căror 

avize sunt emise doar de Ministerul Culturii.  

2. Certificat de Urbanism, valabil la data depunerii Cererii de Finanțare, eliberat în condițiile Legii 50/1991, modificată, completată și republicată, privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcții. (Obligatoriu, dacă proiectul impune).  

3.1. Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei, întocmit conform legislației în vigoare privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, atestat 

prin Hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României (copie după Monitorul Oficial). (Obligatoriu, dacă proiectul impune).  

3.2. Hotărârea/ Hotărârile  consiliului local  privind aprobarea modificărilor  şi/sau completărilor la inventar  în  sensul  includerii  în  domeniul  public  sau  detalierii  

poziției  globale  existente,  cu respectarea  prevederilor art. 115 alin.  (7)  din  Legea  nr.  215/2001,  republicată,  cu modificările  şi  completările ulterioare, a administrației 

http://www.galvaleasomuzului.ro/
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publice locale, în privința supunerii acesteia controlului de legalitate  al  Prefectului,  în  condițiile  legii  (este  suficientă  prezentarea  adresei  de  înaintare  către instituţia 

prefectului pentru controlul de legalitate). (Obligatoriu, dacă proiectul impune).  

4. Hotărârea / Hotărârile Consiliului Local pentru implementarea proiectului, cu referire la următoarelor puncte (obligatorii):  

• necesitatea și oportunitatea;   

• lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a investiției, în cazul obținerii  finanțării;                                                 

•  angajamentul de a suporta cheltuielile de   întreținere/ mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți;   

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

• nominalizarea reprezentantului legal sau administratorului public al comunei pentru relația cu AFIR în derularea proiectului;  

• detalierea activităților sociale/culturale desfășurate în ultimele 12 luni, anterioare datei depunerii Cererii de finanțare.  

• Angajamentul de asigurare a cofinanțării (dacă este cazul).  

  

5. Certificatul de înregistrare fiscală  

6. 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 operațiunile cu AFIR).  

7.1 Notificare privind conformitatea proiectului cu condiţiile de igienă şi sănătate publică (Obligatoriu, dacă proiectul impune).  

  

sau  

7.2 Notificare că investiţia nu face obiectul evaluării condiţiilor de igienă şi sănătate publică, dacă este cazul. (Obligatoriu, dacă proiectul impune).  
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8. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde amplasamentul, obiective, tip de investiție, lista cheltuielilor 

eligibile, costurile și stadiul proiectului, perioada derulării contractului), pentru solicitantii care au mai beneficiat de finanțare nerambursabilă începând cu anul 2007, 

pentru aceleași activităţi/ investiţii.   

9. Avizul emis de către Ministerul Culturii sau, după caz, de către serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii respectiv Direcțiile Județene pentru Cultură 

pe raza cărora sunt amplasate obiectivele, care să confirme faptul că obiectivul propus spre finanțare face parte din patrimoniul cultural de interes local – clasa 

(grupa) B și că se poate interveni asupra obiectivului. (Obligatoriu, dacă proiectul impune).  

10. Dovada eliberată de Muzeul Județean, prin care se certifică verificarea documentară și pe teren, dacă este cazul, asupra unor intervenții antropice cu caracter 

arheologic în perimetrul aferent proiectului propus pentru finanțare nerambursabilă (OG 43/2000, republicata, cu modificările și completările ulterioare). (Obligatoriu, 

dacă proiectul impune).  

11. Extrasul din strategie, din care rezultă că investiția este în corelare cu o strategie de dezvoltare națională/regională/județeană/locală aprobată, corespunzătoare 

domeniului de investiții și  copia hotărârii de aprobare a strategiei.  

12. Document/e justificativ/e (ex.: afișe, pliante, anunțuri, procese‐verbale etc.) eliberat/e de Primărie din care să rezulte activitățile desfășurate în incinta căminului 

cultural care face obiectul proiectului în ultimele 12 luni, anterioare datei depunerii Cererii de Finanțare. (Obligatoriu, dacă proiectul impune).  

13. Copie Ordin de clasare ca monument istoric de interes local clasa (grupa) B conform Legii 422/2001 și copie Monitor Oficial al României Partea I în care a fost 

publicat (dacă este cazul). (Obligatoriu, dacă proiectul impune).  

14. Extras de cont şi/sau contract de credit acordat în vederea implementării proiectului, care confirmă cofinanțarea investiției (dacă este cazul) (Obligatoriu, 

dacă proiectul impune).  

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

16. Declaraţie pe propria răspundere de raportare către GAL  

17. Declarație pe proprie răspundere privind eligibilitatea solicitantului  
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18. Declarația pe propria răspundere a proiectantului privind încadrarea în prevederile HG 363/2010, privind standardele de cost referitoare la cheltuielile C+M 

și justificarea abaterilor de la standarde, dacă este cazul. (Obligatoriu, dacă proiectul impune).  

19. Declarație pe proprie răspundere dată de solicitant din care să reiasă că, după realizarea investiției din patrimoniul cultural de clasă (grupă) B, aceasta va fi 

înscrisă într-o rețea de promovare turistică (Obligatoriu, dacă proiectul impune).  

20. Alte documente justificative (se vor specifica de către solicitant, după caz).  

(Obligatoriu, dacă proiectul impune). 

ATENŢIE! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanţare, termenul de valabilitate al acestora fiind în 

conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 

 

Punctajul aferent fiecărui criteriu de selecție , stabilit cu aprobarea Consiliului Director al Asociației  GAL Valea Șomuzului este următorul: 

 

TABEL cu punctaje:  

Nr.  

crt. 

Criterii de selecție Punctaj Observații 

1.   Principiul gradului de acoperire a 

populației deservite 

  

Proiecte care deservesc  localităţi cu o po

pulație  cât mai mare  

Se consideră numărul total de locuitori ai 

comunei, conform recensământului  

Maxim 30 

puncte 

 

 

 

 

 

 Numărul total al populaţiei  

comunei este conform  Rezultatului  

final al recensământului populaţiei şi  

locuinţelor din anul 2011 ‐ Tabelul  

nr.3 „Populaţia stabilă pe sexe şi  

grupe de vârstă ‐ judeţe, municipii,  

oraşe, comune”, (se va consulta  
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populaţiei şi locuinţelor  din anul 2011 –

 Rezultate finale ‐ Tabel 3  

2.500-3.499 locuitori  

1.500-2.499 locuitori  

500-1.499 locuitori 

 

 

30 puncte     

25 puncte 

20 puncte 

 

0 puncte 

dacă criteriul 

nu este 

îndeplinit 

coloana nr.1), Anexa 6  

2. Proiecte ce integrează  probleme de 

protejare a mediului/eficiență 

energetică 

 

 

10 puncte 

 

 

 

 

 

 

 

0 puncte 

dacă criteriul 

nu este 

îndeplinit 

Se vor puncta proiectele care propun investiții ce 

integrează probleme de protejare a 

mediului/eficiență energetică. 

Se verifică dacă: 

În cadrul Studiul de Fezabilitate/ Documentaţia de 

Avizare pentru Lucrări de Intervenţii/Memoriu 

Justificativ sunt propuse investiții ce integrează 

probleme de protejare a mediului/eficiență 

energetică. 
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3.   Proiecte care prevăd acțiuni inovative 

  

- Proiecte cu 2 acțiuni inovative  

- Proiecte cu 1 acțiune inovativă  

- Nici o activitate inovativă  

10 puncte 

 

    10 pct 

     5 pct 

     0 pct 

 

0 puncte 

dacă criteriul 

nu este 

îndeplinit 

Se vor puncta proiectele  care propun investiții 

inovative 

Se verifică dacă: 

În cadrul Studiul de Fezabilitate/ Documentaţia de 

Avizare pentru Lucrări de Intervenţii/Memoriu 

Justificativ sunt propuse investiții inovative. 

Se vor acorda 5 puncte pentru proiecte care prevăd 

o acțiune inovativă și 10 puncte pentru proiecte ce 

prevăd cel puțin 2 acțiuni inovative. 

În funcție de numărul de investiții inovative 

prevăzute în proiect, expertul acordă punctajul. 

4.   Proiecte care prevăd dezvoltarea și 

modernizarea infrastructurii de 

educație  

- tipul de instituție de învățământ 

secundar superior (licee) 

- Şcoli profesionale în domeniul 

agricol 

- Grădinițe , Creșe din afara incintei 

școlilor din mediul rural 

- Structuri tip after-school din afara 

incintei școlilor din mediul rural. 

 

 

20 puncte 

 

     20 p 

 

    15 p  

 

    10 p 

 

     5 p  

0 puncte 

dacă criteriul 

nu este 

îndeplinit 

Se verifică: 

- tipul de instituție de învățământ secundar superior 

(licee), filiera tehnologică cu profil resurse naturale 

și protecția mediului / Şcoli profesionale în domeniul 

agricol/ Grădinițe din afara incintei școlilor din 

mediul rural/ Creșe din afara incintei școlilor din 

mediul rural/ Structuri tip after-school din afara 

incintei școlilor din mediul rural. 

Punctarea acestui  criteriu se va face numai dacă 

acest lucru este prezentat şi demonstrat  în  Studiul 

de Fezabilitate/ Documentaţia de Avizare a 

Lucrărilor de Intervenţii. 
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5.   Dezvoltarea și modernizarea spațiului 

public în vederea asigurării 

condițiilor necesare dezvoltării 

echilibrate a regiunii și creșterea 

atractivității teritoriului  

10 puncte 

 

 

 

 

0 puncte 

dacă criteriul 

nu este 

îndeplinit 

Se vor puncta proiectele  care propun  dezvoltarea și 

modernizarea spațiului public 

Se verifică dacă: 

În cadrul Studiul de Fezabilitate/ Documentaţia de 

Avizare pentru Lucrări de Intervenţii/Memoriu 

justificativ sunt propuse activități ce conduc la 

dezvoltarea și modernizarea spațiului public. 

 

6. Principiul valorii culturale în funcție 

de numărul de activități socio-

culturale desfășurate 

  

- 4 activitați sociale/ culturale 

- 3 activitați sociale/ culturale 

- 2 activitați sociale/ culturale 

- 1 activitate socială/ culturală 

20 puncte 

 

 

 

20 pct 

15 pct  

10 pct  

5 pct  

 

 

0 puncte 

dacă criteriul 

nu este 

îndeplinit 

Se vor acorda câte 5 puncte pentru fiecare activitate 

socială sau culturală desfășurată. 

Proiectele care demonstrează că desfășoară minim 4 

activități culturale, vor primi punctajul maxim de 20 

de puncte. 

Se va verifica SF/DALI – Memoriu justificativ/ 

Document/e justificativ/e (de ex: afișe, pliante, 

anunțuri, procese verbale, etc.) 

Document eliberat de Primărie/Centru eparhial (în 

cazul unităților de cult)/ Comitet director al 

ONG/Societate comercială din care să rezulte 

activitățile desfășurate în ultimele 12 luni, anterioare 

datei depunerii Cererii de finanțare. Se va verifica 

dacă în HCL de implementare a proiectului există 

detalierea activităților desfășurate în ultimele 12 

luni, anterioare datei depunerii Cererii de finanțare. 
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Pentru această măsură punctajul minim este de 25 puncte!  

 

Selecția proiectelor se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecție în cadrul  alocării disponibile pentru selecție, iar pentru proiectele cu același 

punctaj, departajarea se va face crescător în funcție de valoarea eligibilă a proiectelor.  

În cazul proiectelor cu același punctaj și aceeași valoare a sprijinului, departajarea acestora se va face în ordinea următoarelor criterii de selecție:  

1. Proiecte care deservesc cât mai mulți locuitori  

2. Tipul de investiție.  

Prioritate au proiectele care prevăd acțiuni ce integrează probleme de protejare a mediului/eficiență energetică, precum și cele care prevăd acțiuni 

inovative. 

Exemple de Activități culturale : 

Demonstrare păstrare a unor meserii tradiționale, 

cum ar fi: 

• ţesut, cusut, confecţionarea de costume 

populare, sculptat, 

• cioplit în lemn şi piatră, 

• olărit, 

• pictura pe sticlă, 

• împletituri din fibre vegetale etc. 

Activități sociale: 

Demonstrare activități sociale, cum ar fi: 

• after-school, 

• îngrijire copii abandonați sau cu dizabilități, 

• îngrijire bătrâni bolnavi și singuri etc. 
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La nivelul Asociației GAL Valea Șomuzului selecția proiectelor va fi realizată de către Comitetul de Selecție conform Procedurii de 

evaluare și selecție a proiectelor publicate pe pagina proprie a GAL www.galvaleasomuzului.ro. 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.  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.galvaleasomuzului.ro.  

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. 

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 notificare, dar nu mai mult de 10 zile calendaristice de la publicarea Raportului intermediar de selecție 

pe site-ul Gal-ului www.galvaleasomuzului.ro. 
Contestațiile primite vor fi analizate de către Comisia de soluționare a contestațiilor din cadrul GAL. după Publicarea Raportului de analiză 
a contestațiilor, și notificarea beneficiarilor în legătură cu contestația depusă,  Președintele GAL Valea Șomuzului convoacă Comitetul de 

Selecție, care în urma analizei raportului E4.2L - RAPORT de analiză a contestației, în ședința publică, elaborează Raportul  de selecție 
final.   

 

http://www.galvaleasomuzului.ro/
http://www.galvaleasomuzului.ro/
http://www.galvaleasomuzului.ro/
http://www.galvaleasomuzului.ro/
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Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului v.01 – distribuit GRATUIT pe 

suport tipărit sau electronic la sediul GAL și disponibil pe site-ul www.galvaleasomuzului.ro/. 
 
Solicitanții pot obține informații detaliate la: telefon 0230 547 150 , e-mail: gal.valeasomuzului@gmail.com, adresa: Str. 
Principală Nr. 29, Sat Rădășeni, Comuna Rădășeni, județul Suceava. 

http://www.gal-rediu-prajeni.ro/

