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Data publicării: 27.04.2018 

Sesiunea nr. 1/2018, apelul de selecție nr. 1/2018 - Măsura 9 /6C 
 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Valea Șomuzului anunță lansarea în perioada 27 Aprilie 2018– 27 Iulie 2018 a apelului de 

selecție nr. 1 pentru depunerea Cererilor de Finanțare pentru Măsura 9/6C „Investiții în infrastructura aferentă comunicațiilor 

Broadband” 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 9/6C „Investiții în infrastructura aferentă comunicațiilor Broadband” sunt de 

33.235,39 euro. 

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de  33.235,39 euro. 
Intensitatea sprijinului acordat în cadrul acestei măsuri este de maxim 90% din totalul cheltuielilor eligibile . 

 

Beneficiari eligibili:  

1. Agenții economici care se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) conform legislației în vigoare Legea 346/2004 și 

care activează sau urmează să activeze în domeniul TIC;  

2.  GAL, în situația în care în urma lansării primului apel de selecție nu se depun proiecte, atunci GAL-ul poate fi beneficiarul măsurii, cu 

respectarea legislației specifice. 

Solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate menționate în Ghidul Solicitantului aferent acestei 

măsuri. 

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.. 

http://www.galvaleasomuzului.ro/
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Solicitanții pot obține informații detaliate la: telefon 0230/547150, e-mail: gal.valeasomuzului@gmail.com  , adresa: Strada 

Principală, nr. 29, sat Rădășeni, comuna Rădășeni, județul Suceava. 

Cheltuieli eligibile: 

A. Crearea sau modernizarea buclelor locale la punct fix, care presupune: 

   1. construirea/modernizarea unei rețele de comunicații electronice (rețea de distribuție (backhaul) și/sau de acces (buclă locală) care să 

asigure viteze de transfer „best effort” de minim 30 Mbps; 

   2. modernizarea infrastructurii existente de telecomunicații, în întregime sau parțial, inadecvată (care prezintă calitate scăzută, 

capacitate scăzută, siguranță scăzută sau acoperire insuficientă) sau incapabilă să ofere o calitate minimă a serviciilor broadband. 

  3. investițiile eferente racordării la o rețea de distribuție (backhaul network) în vederea asigurării unei conexiuni adecvate la rețeaua 

magistrală (backbone network). 

B. Crearea rețelei de distribuție și crearea sau modernizarea buclelor locale, care, pe lângă acțiunile prezentate mai sus, 

presupune și: 

  1. crearea unei infrastructuri de distribuție broadband (backhaul network), în zonele în care aceasta nu există, de la punctul de inserție 

în rețeaua magistrală de mare capacitate (backbone network) până la punctul local de acces în bandă largă (PLABL), pentru a conecta 

rețeaua de acces local la rețeaua backbone; 

  2. investițiile aferente creării unei infrastructuri de distribuție (backhaul-network) în vederea asigurării unei conexiuni adecvate la rețeaua 

magistrală (backbone network) și realizării punctelor de inserție și a lucrărilor de racordare la rețelele backbone. 

 suplimentar, dacă este cazul, construirea unor elemente de infrastructură asociate rețelei de comunicații electronice mai sus precizate 

(precum ar fi stâlpi, piloni, conducte, canale etc.). 

 

Pentru ambele tipuri de acțiuni pot fi eligibile: 

✓ lucrările de realizare sau modernizare a buclelor locale la punct fix (last-mile network), de la punctele locale de acces în bandă largă 

(PLABL) la utilizatorul final; 

✓ realizarea sau modernizarea PLABL, inclusiv lucrările aferente necesare; 

✓ finanțarea echipamentelor tehnice și toate lucrările civile aferente instalării și punerii în funcțiune a acestora (ca de exemplu canalizații, 

conducte, piloni, stații la sol etc.); 

✓ finanțarea sistemelor de software necesare; 

✓ instalarea elementelor de rețea și a facilităților asociate acestora e.g.: switch local digital și routere, puncte de prezență etc. 
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Solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate şi eligibilitate menționate în versiunea la zi a Ghidului 

Solicitantului aferent acestei măsuri: 

 

EG1 Investiţia prevăzută prin proiect va fi realizată în spaţiul rural din teritoriul acoperit de GAL Valea Șomuzului conform Centralizator 

– Lista localităților pentru care furnizorii nu au declarat că dețin rețele de acces sau/și rețele de distribuție care să asigure viteze de 

transfer de minim 30 Mbps; 

 EG2 Solicitanții sprijinului trebuie: să fie IMM-uri, atât cele existente, cât şi start-up, să desfășoare activitatea în domeniul 

telecomunicațiilor sau urmează să activeze  în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor cu obligația de a notifica Autoritatea 
Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, potrivit legislației în vigoare. 

 EG3 Solicitanții trebuie să prezinte toate avizele, acordurile şi autorizaţiile necesare investiţiei, atașarea avizului de la INSCC asupra 
documentației tehnice aferente cererii de finanțare. 

       EG4 Respectarea prevederilor HG nr. 245/2015 pentru aprobarea agendei digitale 2000; 

       EG5 Investiţia trebuie să respecte Planul Urbanistic General sau Planul Urbanistic Zonal aferent zonelor acoperite de investițíi; 

EG6 Solicitanții trebuie să prezinte avizele/autorizaţiile de mediu, necesare investiţiei sau să prezinte dovada că au făcut demersurile 

pentru a obţine toate avizele şi acordurile conform legislaţiei în vigoare, în domeniul mediului. 

EG7 Proiectul trebuie să conțină un memoriu justificativ/studiul de fezabilitate prin care solicitantul sprijinului trebuie să demonstreze 
viabilitatea investiţiei; 

EG8  Beneficiarul se angajează că va asigura cofinanţarea proiectului; 

       EG9  Solicitantul trebuie să se angajeze că va respecta regulile ajutoarelor ,,de minimis” - valoarea totală a ajutoarelor de minimis 
primite pe perioada a 3 ani fiscali de către un beneficiar nu va depăşi plafonul maxim al ajutorului public de 200.000 Euro/beneficiar. 

 

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

GAL www.galvaleasomuzului.ro. 

 

 

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul sunt: 

 

http://www.galvaleasomuzului.ro/
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0. Cererea de Finanțare (prezentată în Anexa 1 la Ghidul Solicitantului şi disponibilă în format electronic, la adresa 

www.galvaleasomuzului.ro). 

1. Studiul de Fezabilitate/Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție SAU 

1.2Memoriul justificativ (în cazul dotărilor) 

    Atentie! Modelul cadru pentru Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ va fi conform Protocolului de colaborare AFIR/INSCC din data 

    de 26.07.2017 și va respecta, în același timp structura generală prevăzută în HG 907/2016 – privind etapele de elaborare și conținutul 

cadru 

    al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, adaptate la 

    prevederile specific din Anexa nr. 2 la Protocolul de colaboraree AFIR/INSCC din data de 26.07.2017. 

1.3Aviz INSCC privind component tehnica din cadrul SF/MJ. 

2.1 Situaţiile financiare (bilanţ – formularul 10, contul de profit şi pierderi ‐ formularul 20, formularele 30 și 40), precedente anului 

depunerii proiectului înregistrate la Administraţia Financiară în care rezultatul operaţional (rezultatul de exploatare din contul de profit și 

pierdere ‐formularul 20) să fie pozitiv (inclusiv 0). În cazul în care solicitantul este înfiinţat cu cel puţin doi ani financiari înainte de anul 

depunerii cererii de finanţare se vor depune ultimele doua situaţii financiare. Excepţie fac intreprinderile inființate în anul depunerii cererii 

de finanţare. 

sau 

2.2 Declaraţie privind veniturile realizate din Romania în anul precedent depunerii proiectului, înregistrată la Administraţia 

Financiară (formularul 200), însoțită de Anexele la formular în care rezultatul brut (veniturile să fie cel puţin egale cu cheltuielile) obținut în 

anul precedent depunerii proiectului să fie pozitiv (inclusiv 0) 

şi/sau 

2.3 Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit (formularul 221), document obligatoriu de 

prezentat la depunerea cererii de finanţare; 

Sau 

2.4 Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară, în cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate 

anterior depunerii proiectului. 

Pot apărea următoarele situații: 

a) În cazul solicitantilor înființați în anul depunerii proiectului, aceștia nu vor depune situațiile financiare. 

b) În cazul în care anul precedent depunerii cererii de finanțare este anul înființării, nu se analizează rezultatul operațional din contul de 

http://www.galvaleasomuzului.ro/
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profit și pierdere sau rezultatul brut din cadrul formularului 200, care poate fi și negativ. 

c) În cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterioară depunerii proiectului şi au depus la Administraţia Financiară Declaraţia 

de inactivitate (conform legii) în anul anterior depunerii proiectului, atunci la dosarul Cererii de Finanţare solicitantul va depune Declaraţia 

de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară. 

Pentru întreprinderi familiale și întreprinderi individuale și persoane fizice autorizate: 

Declarație specială privind veniturile realizate în anul precedent depunerii proiectului înregistrată la Administrația Financiară 

3. 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. 

4.1 Pentru comune și ADI 

Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei/comunelor, întocmit conform legislaţiei în vigoare privind proprietatea publică 

şi regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României. 

şi 

4.2 Hotărârea/Hotărârile Consiliului Local privind aprobarea modificărilor şi / sau 

completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziției 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, adică să fi fost supusă controlului de legalitate al Prefectului, în condiţiile legii 

și/sau 

4.3 Avizul administratorului terenului aparţinând domeniului public, altul decat cel administrat de primarie (dacă este cazul) 

5. Documente pentru terenurile și clădirile pe/în care vor fi realizate investițiile: 

Pentru rețele: 

5.1 Acorduri de acces la proprietati in conditiile Legii nr. 154/2012 

si, daca este cazul, 

5.2 Acorduri de interconectare în condițiile Legii nr. 154/2012, cu modificările și completările ulterioare 

Pentru investițiile care prevad lucrari de construcții: 

5.3 Document din care sa reiasa dreptul asupra construcției si/sau terenului care confera solicitantului dreptul de a obține, potrivit legii, din 

partea autoritații competente, autorizația de construire: - 

dreptul real principal: drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute, (dobândit prin: contract de vânzare-cumparare, de schimb, 

de donație, certificat de mostenitor, act administrativ de restituire, hotarâre judecatoreasca)/ contract de concesiune; 
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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. 

6. Hotărârea Consiliului Local / Hotaririle Consiliului Local în cazul ADI/ 

Hotararea Adunarii Generala în cazul GAL 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, daca este cazul. 

7.1 Certificatul de înregistrare fiscală 

7.2 Încheiere privind înscrierea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, rămasă definitivă / Certificat de înregistrare în Registrul 

Asociațiilor și 

Fundațiilor 

7.2.1 Actul de înfiinţare şi statutul ADI 

7.2.2 Autorizatia MADR si Statutul GAL 

7.3 Certificat constatator extins emis de ONRC 

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 şi sănătate publică, dacă este cazul. 

13. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde 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 2002, pentru aceleași tipuri de investiții. 

15. Notificare, care sa certifice conformitatea proiectului cu legislatia în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și ca prin 
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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 națională / regional / județeană 

/ locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții și dacă contribuie la atingerea obiectivelor prevăzute în Strategia Asociației GAL 

Valea Șomuzului 

18. Copie document de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului. 

20. Declarația privind încadrarea în categoria IMM (conf. Anexa 4.1) 

21. Declarație pe propria raspundere a solicitantului cu privire la neîncadrarea în categoria „întreprindere în dificultate” dupa 

caz (conf. Anexa 4.2). 

22. Declarație pe propria raspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de stat si a ajutoarelor 

de minimis (conf. Anexa 4.3). 

23. Declarație pe propria raspundere a solicitantului că nu a beneficiat de servicii de consiliere prin M-02 (Anexa 4.4) 

24. Declaratie privind asigurarea accesului tuturor furnizorilor de retele publice de comunicatii electronice la infrastructura fizica a 

operatorilor de retea (pentru proiectele care presupun instalarea de elemente de infrastructura fizica: canale, conducte, tevi, camere de 

tragere si vizitare, cabinete, clădiri și intrări în clădiri, structuri de susținere a antenelor, turnuri, stâlpi, piloni s.a.) (Anexa 4.5) 

25. Declaratie pe propria răspundere a solicitantului privind comunicarea catre ANCOM a datelor si informatiilor conform art.40, 

al.3, Legea 159/2016 (Anexa 4.6) 

26. Declarație pe propria răspunere privind elementele inovative (Anexa 3) 

27. Adresă de la primăriile comunelor de care aparțin localitățile (satele) unde se dorește să se implementeze proiectul de investiții, din 

care să rezulte faptul că nu s-a emis altă autorizație de construire a unei rețele fixe de furnizare a serviciilor în bandă largă de mare viteză 

(peste 30 Mbps) 

28. Adeverința de la primarie cu nr. de gospodarii/instituții publice/ agenți economici în zona alba în care se implementeaza proiectul. 

29. Adresă înregistrată la ANCOM de solicitanții sprijinului financiar cu privire la intenția de a activa în domeniul de activitate TIC 

30. Precontract privind promisiunea de concesiune a serviciilor/rețelei de comunicații, sub condiția cererii de finanțare pentru acordarea 

sprijinului (conform procedurii ANCOM din adresa 1065/13.01.2017, postată pe site-ul MADR secțiunea LEADER 2014-2020). (doar în cazul 

GAL, ADI, APL) – dacă este cazul 

31. Alte documente justificative (Se vor specifica dupa caz) 
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ATENŢIE! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanţare, termenul de valabilitate al acestora fiind în conformitate 

cu legislaţia în vigoare. 

 

Criterii de selecție: 

 

Nr. 

Crt. 
Criterii de selecție Punctaj 

1  
Proiectele care prin investiţia propusă se adresează unui număr 

cât mai mare de gospodării 
Maxim 50 p 

  1.1 Sub 2000 locuitori  

15 p 

0 puncte dacă 

criteriul nu 

este îndeplinit 

 

1.2 Intre 2001 - 4000 locuitori  

25 p 

0 puncte dacă 

criteriul nu 

este îndeplinit 

1.3 Intre 4001 – 5000 locuitori  

35 p 

0 puncte dacă 

criteriul nu 

este îndeplinit 

1.4 Peste 5001 locuitori  

50 p 

0 puncte dacă 

criteriul nu 

este îndeplinit 
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2  

Proiectele a căror soluție tehnică oferă cea mai mare viteză de 

transfer a datelor pentru utilizatorul final 
Maxim 50 p 

2.1  Pentru viteză de transfer  de minim 30 Mbps 

25 p 

0 puncte dacă 

criteriul nu 

este îndeplinit 

2.2  Pentru viteză de transfer  peste 30 Mbps 

50 p 

0 puncte dacă 

criteriul nu 

este îndeplinit 

TOTAL 100  p 

 

Pentru această măsură pragul minim este de 40 de puncte și reprezintă pragul sub care niciun proiect nu poate intra la finanțare. Selecţia 

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

același punctaj, departajarea se va face crescător în funcție de valoarea eligibilă a proiectelor. In cazul proiectelor cu acelasi punctaj si 

aceeași valoare a sprijinului, departajarea acestora se va face in ordinea următoarelor criterii de departajare: 

 I. În funcţie de zonele nedeservite de rețele de comunicații puncte fixe, în măsură să asigure servicii de comunicații electronice cu viteze 

de transfer a datelor (download) mai mare de 30 Mbps.  

II. În funcție de Principiul depunerii proiectelor ce promovează inovarea -Proiecte ce propun soluții tehnice, echipamente și tehnologii 

inovative 

III. În funcție de costul și tipul lucrării, respectiv vor avea întâietate proiectele care vizează lucrări de modernizare (cost mai mic) înaintea 

celor care au ca obiectiv construirea infrastructurii de broadband. 

 

        Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al Asociației GAL Valea Șomuzului 

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.  



Asociatia GAL Valea Șomuzului 
Str. Principală Nr. 29, Sat Rădășeni, Comuna Rădășeni, județul 

Suceava , tel/fax: 0230 547 150  
mail: gal.valeasomuzului@gmail.com  
site: www.galvaleasomuzului.ro 

Proiect finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR). Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor 

Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare 

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 selecţie 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,  Preşedintele GAL Valea Șomuzului convoacă Comitetul de Selecţie, 

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

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. 

 

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 0230/547150, e-mail: gal.valeasomuzului@gmail.com  , adresa: Strada Principală, 

nr. 29, sat Rădășeni, comuna Rădășeni, județul Suceava. 

 

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

