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ANEXA 2 la Decizia CD nr. 5103.11,2022

Misura l9 LEADEPJSubmdsura 19.2 ,, Sprijin pentru implementarea acfiunilor in cadrul
strategiei de dezvoltare locald" / Strategia de Dezvoltare Locali a GAL Defilul Muregului
Superior.

APEL DE SELECTIE Mlsura M4l6B "Dezvoltarea satului romAnesc"
- variati detaliati -

Numarul de referinfi al sesiunii de cereri de proiecte: M4/68 - 1512022 - 09.01.2023

AsociaJia Grupul de Ac[iune Local5 Defileul Muregului Superior anunld public lansarea , in
perioada 25.11.2022-09.01.2A23, a celei de-a cincisprezecea sesiuni de depunere de proiecte
aferentl anului 2022 pentru Mdsura M4l6B - "Dezvoltarea sarului romanesc", finan{ate prin
M[sura 19 LEADER , Submdsura 19.2 Sprijin pentru implementarea acliunilor in cadrul
strategiei de dezvoltare locali.

Data lanslrii apelului de selecfie :25.11.2022

Data limiti de depunere a proiectelor :09,01.2023

Locul pi intervalul orar unde se pot depune proiecte : biroul GAL Defileul Muregului
Superior din localitatea Deda, nr.l80 , judelul Mureg, inaintea datei limite de depunere
specificatl in Apelul de selecJie, de luni pAnd vineri intre orele 9:00 - l5:00.

Fondul disponibil pentru sesiunea nr,1512022 : Contribulia publicd aferenta mdsurii
M4l68 prin PNDR este de 319.712,12 euro, alocare financiara din SDL GAL DMS.

Valoarea maximl a fondurilor nerambursabile (intensitatea Sprijinului)
Sprijinul public (comunitar qi nalional) acordat in cadrul Mlsurii M4/68 va ft:

D IOOYo din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate
publicS, negeneratoare de profit, dar valoarea totali eligibili a proiectului nu

va depdgi:

> 40.000,00 Euro/proiect individual

Modelul de cerere de finanfare pe care trebuie s5-l foloseascl solicitanfii:
Formularul Cererii de Finanlare (versiune pdl editabil6)poare fi accesar pe site-ul GAL DMS
www.gal-dms.ro , sec{iunea Apeluri de Proiecte - MIsura M4l6B.
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Documentele justificative pe care trebuie si le depuni solicitantul odati cu depunerea
proiectului, in conformitate cu cerinfele figei mlsurii din SDL qi ale Ghidului
Solicitantului:

4.1 Documentele necesare intocmirii cererii de finan(are
Documentele obligatorii care trebuie ata$ate Cererii de finan{are pentru
intocmirea proiectului sunt:

4.1.1. a) Studiu de fezabilitate/Docu menta(ie de avizare a lucririlor de
interven{ii (unde este cazul) intocmiVactualizat conform legislafiei nationale in
vigoare privind conlinutul cadru al documentaliei tehnico-economice aferente investiliilor
publice, precum gi a structurii qi metodologiei de elaborare a devizului general pentnr

obiecte de investitii qi lucriri de intervenlii.
Ll.l. b) Memoriu justificativ (pentru proiecte care previd doar dotdri)

Acest document se va intocmi de c5tre toli solicitantii pentru proiectele

individuale/integrate care nu previd lucriri de construclii-montaj.

Documenta{ia tehnictr se va intocmi conform legislafie na(ionale in vigoare!
Documentalia tehnicl trebuie sI fie completd, respectiv se vor ata$a toate studiile necesare

conform legislafiei in vigoare ( gi va cuprinde toate studiile necesare ( de exemplu Expertiza
tehnici de specialitate asupra constructiei existente (in cazul proiectelor care previd
modemizarea,/ frnalizarea construcliilor existente/ achizilii de utilaje cu montaj care schimbd
regimul de exploatare a construc{iei existente, Studiu topografic, studiu geografic alte

expertize etc.)

lmportant! Cursul de schimb valutar

utilizat va fi cel publicat de Banca

Central Europeand pe internet la

adresa: http: www.ecb.int/index.htm.,

valabil in data de 1 ianuarie a anului in

care se depune proiectul spre

fina nlare.

preturilor investitiei.

elaboratorul va compara sau utiliza prefurile

din "Baza de date cu Preluri de Referinld
penlru PNDR" publicate pe pagina oficiald a

AFIR

Pentru investiliile care presupun achizilie de

dotiri in estimarea costurilor $i a

rezonabllititii

(https:/i portal.afir. in folinfomratii eenerale in lormatr i_utileJreturi_de_re l'erinta bdJretun_
de._referintaJndr). Astfel se vor atata la cererea de finanfare paginile referitoare la
bunurile qi serviciile incluse in proiect, identificate in baza de date.

in situalia in care prefurile/tarifele aferente bunurilor/serviciilor incluse in proiect nu se

regdsesc sau nu se incadreazi in limitele din baza de date, solicitantul va ataqa o ofertd
de prel pentru bunurile qi serviciile aferente.

ATENTIE!
Pentru justificarea rezonabilitdlii prelurilor pentru lucrdri, proiectantul va avea in vedere

revederile HC 363/2010 privind a probarea standardelor de cost pentru obiective de

[EE!IIMNE!@
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investilii finantate din fonduri publice, cu modificirile qi completdrile ulterioare gi va

menfiona sursd de preguri folosita, atagAnd o declarafie detaliatl in acest sens

ATENTIE!
Documentele trebuie sI fie valabile la data depunerii Cererii de finan1are, termenul de

valabilitate al acestora fiind in conformitate cu legislalia in vigoare.

lmportant! in Certificatul de Urbanism trebuie

specificat numele proiectului / investi!iei asa

cum este menlionat ?n Cererea de Finantare.

De asemenea, vor fi completate clar elemente

privind tipul gi numirul documentului de

urbanism in baza cdruia s-a eliberat, actul prin

care s-a aprobat acesta.

1.1.2. Certificat de Urbanism, valabil

la data depunerii Cererii de Finanlare,

eliberat in condiliile Legii nr.50/1991,

republicati cu modificirile si,

completirile ulterioare, privind
autorizarea executdrii lucrlrilor de

construclii.

4.1.3.1 Inventarul bunurilor ce apa(in
domeniului public al comunei/comunelor, intocmit conform legislaJiei in vigoare
privind proprietatea publici gi regimul juridic al acesteia, atestat prin HotirAre a

Guvemului 9i publicat in Monitorul Oflrcial al Rom6niei (copie dupi Monitorul
Oficial).

$i
4.1.3.2 in situalia in care in Inventarul bunurilor care alcituiesc domeniul public drumurile
care fac obiectul proiectului nu sunt incluse in domeniul public sau sunt incluse intr-o pozitie
globald sau nu sunt clasificate, solicitantul trebuie sd prezinte Hotlrirea,lrotdr6rile consiliului
local privind aprobarea modificirilor gi / sau completlrilor la inventar in sensul includerii in
domeniul public sau detalierii poziliei gtobale existente, cu respectarea prevederilor art. I l5
alin. (7) din Legea nr.2l5l 2001, republicatI, cu modificlrile gi completlrile ulterioare, a

administrafiei publice locale, in privinla supunerii acesteia controlului de legalitate al

Prefcctului, in condiliile lcgii (este suficienti prezentarea adresei de inaintare cetre institutia
prefectului pentru controlul de legalitate).
Sau

4.1.3.3 avizul administratorului terenului apa(inand domeniului public, altul decAt cel

administrat de primirie (daci este cazul)

4.I.3.4 Documente doveditoare de citre ONG-uri privind dreptul deproprietate /administrare
pe o perioadl de l0 ani, asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucriri, conform
cererii de finanlare;

4.1.5 Hot5rArea Consiliului Local / Hotaririle Consiliului Local in cazul ADI/ Hotararea
Adunarii Generala in cazul ONG pentru implementarea proiectului, cu referire la
urmltoarelor puncte (obligatorii):
. necesitatea. opofiunitatea qi poten!ialul economic al investiliei;
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. lucrlrile vor fi previzute in bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a

investiliei;
. angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanta a investiliei pe o perioadl 6s
minimum 5 ani de Ia data efectuirii ultimei pld{i;
. numdrul de locuitori deservili de proiect / utilizatori directi (pentru grndinile, licee / gcoli
profesionale, structuri tip,,after-school", crege);
. caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacittrf etc.);
. agen{ii economici deservili direct de investilie (daci este cazul, numir qi denumire);
. nominalizarea reprezentantului legal al comunei/ADI/ONG pentru rela{ia cu AFIR in
derularea proiectului.
. angajamentul de asigurare a cofinantarii, daca este cazul.
. angajamentul ci proiectul nu va ft generator de venit in can proiectelor care vizeazd
infrastructura educalionale (gradinife/sociali

Modelul de hotlrAre a consiliului local este orientatlv!

4.1.6.1 Copia certificatului de inregistrare {iscalS

4.1.6.2 lncheiere privind inscrierea in Registrul Asociafiilor qi Fundafiilor, rimasl
definitivi / Certificat de inregistrare in Registrul Asociafiilor Ei Funda(iilor (dactr

este cazul)
4.1.6.2,1 Actul de infiintare 9i statutul ADI/ONG (daci este cazul)

4.1.9 Document emis de bancl/trezorerie care sI confini datele de iden- tificare ale

bincii/trezoreriei fi ale contului aferent proiectului pentru care se soliciti finan{are din
PNDR (denumirea, adresa blncii/ trezoreriei, codul IBAN al contului in care se

deruleaztr operafiunile cu AFIR).

4.1.10,1 Notilicare privind conformitatea proiectului cu condifiile de igieni Si sinltate
public!i
sau

4,1.10.2 Notificare ci investifia nu face obiectul evaluiirii condifiilor de igienl 9i sinltate
publicl, daci este cazul.

4.l.ll Lista agentilor economici deservifi de proiect, care va conJine denumirea, adresa,

activitatea desfigurattr, codul proiectului cu finan{are europeand qi valoarea totale a

investiliei, pentru fiecare investilie accesibilizatd 9i a institutiilor de sociale qi de interes

public deservite direct de proiect. (daci este cozul)

4.1.12 Raport asupra utilizirii programelor de finanlare nerambursabil[ intocmit de

solicitant (va cuprinde amplasamentul investiliei, obiective, tip de investiJie, lista

cheltuielilor eligibile, costuri gi stadiul proiectului, perioada deruldrii proiectului),

pentru solicitanlii care au mai beneficiat de finanlare nerambursabili incepind cu anul

2002 pentnr aceleaqi tipuri de investilii.

**
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4,1.13 Notificare, care sa certifice conformitatea proiectului cu legislatia in vigoare pentru

domeniul sanitar veterinar qi ca prin realizarea investiliei in conformitate cu proiectul

verificat de DSVSA judefeani, constmclia va fi in concordanld cu legislalia in vigoare

pentru domeniul sanitar veterinar $i pentru siguranla alimentelor, daci este cazul.

4.1.1{ Extrasul din strategie, care confirma daca investilia este in corelare cu orice strategie
de dezvoltare nafionalS / regional / judelean[ / locali aprobatd, corespunzitoare domeniului
de investilii precum pi copia hotirdrii de aprobare a strategiei,

4.1.16 Copie document de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului.

4.1.18 Declarafia pe propria riispundere din partea reprezentantului legal care atestl faptul

cA fipul de invesliliei pentnt care se solicitd ,finanlare a mai fost / nu a mai.fost implementat

in teritoriul solicitantului

4,1.19 Prescorarea proiectului se va completa Anexa privind prescorarea proiectului de

unde trebuie sd reiasd pe scurt modalitatea in care au fost indeplinite criteriile privind
punctajul proiectului.

4,1.20 Alte documente justilicative (e vor specifica in OPIS-ul proiectului de cdtre

solicitant, dupd caz).

ATENTIE! Documentele trebuie si fie valabile la data depunerii Cererii de Finanlare,

termenul de valabilitate al acestora flrind in conformitate cu legisla[ia in vigoare.

Cerintele de conformitate pe care trebuie si le indeplinesci solicitantul , inclusiv
metodologia de verificare a acestora sunt detaliate in documentul ,,Figa de verificare a

confomitI{ii pentru Mdsura M4l6B disponibil pe www.gal-dms.ro in secJiunea Apeluri de
Proiecte - M5sura M4/6B.

Cerinfele de eligibilitate pe care trebuie si le lndeplineasci solicitantul, inclusiv
metodologia de verificare a acestora

Solicitantul trebuie sd respecte conditiile minime obligatorii de eligibilitate incluse in Fiqa
Misurii M4l68, la care se adaugi criteriile generale de eligibilitate previzute in Manualul de
procedurd pentru implementarea Sub-mdsurii 19.2 disponibil pe www.afir.info, aferente sub-
m6surii din PNDR cu investilii similare.

Cerin{ele de eligibilitate pe care trebuie sI le indeplineascl solicitantu[, inclusiv metodologia
de verificare a acestora sunt detaliate in documentul ,,Figa de verificare a eligibilitnfii
pentru Misura M4l6B", disponibil pe rvivw. qal-dnrs.ro in sectiunea Apeluri de Proiecte -
Masura M4l6B.

Procedura de selec(ie aplicati de Comitetul de Selectie al GAL Defileul Muregului
Superior

uirutttA tunoPtlrA
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Comitetul de Seleclie
unsprdzece (l l) membri
36,36% societate civili.

GAL

KE
este format din pregedinte , secretar , noua(9) membrii titulari ti
supleanli, cu apartenenll sectoriall de 49% publici, 22,73%o pivati,

Pe site-ul GAL DMS sunt publicate ,, Procedura de evaluare 9i selecfie a proiectelor la GAL
Defileul Muregului Superior" aprobate prin Hotardrea AGA nr. 46 din 14.09.2017 Si
componenla Comitetului de Selectie a proiectelor , aprobati prin Hotirdrea AGA nr.2 I din
10.03.20r6

Nr.
crt,

CRITERIU DE SELECTIE Punctaj Obserua(ii

I,

Principiul impactului economlc local al
investi{iei (intreprinderi, asocialii, locuitori din
teritoriul GAL DMS care beneficiazl de

infrastructura pi serviciile imbunltitite)
) proiecte cu impact micro-regional

(teritoriul GAL Defileul Mureqului
Superior);

(Atenlie! punctajul acestui criteriu nu este

cumulativ)

Max,

3op

t.t.

Proiectul deserteSte in mod direct locuitorii Ei/sau
instituliile publice Si /sau operatorii economici

strict de pe raza Unitdlii Administrativ Teritoriale
a solicitantului

l0 pct

hr documentagia

tehnico-
economicd
(SF//DALI/MJ) se

va specifica
numdrul
populaqiei Si /sau

numdrul
instituliilor Si/sau
a agenlilor
economici
deservili in mod
direct de

investilie, precum

si modalitatea in
care surlt

eleservili.

Se veri/icd:
Studiu de

fezabilitate/
Memoriul
Justificativ

1 2.

Proiectul deserveSte in mod direct locuitorii Si/sau
itlstituliile publice Si /sau operatorii de pe raza a

doud Unildli Administrativ Teritoriale din
teritoriul eligibil al GAL De;/ileul MureSuhti

Superior

20 pct

t.J.

Proiectul deserveSte in mod direct locuitorii Si/sau
ittstix4iile publice Si /sau operatorii din peste doud

Unitdli Administrativ Teritoriale din teritoriul
eligibil al GAL Defileul Murequtui Superior

30 pct

***
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Nr.
crt.

CRITERIU DE SELECTIE Punctaj Observa{ii

2.

Principiul sustenabilitlfii
D Criteriul sustenabilititii se referi la

potenfialul de continuare a activitilii dupi
fi nalizarea proiectului

Max l0
p

2.1.

Solicitantul are o strategie clard Si realisld pentru

monitorizared implementdrii Si post- imp lementdrii
proiectului, precum Si a sustenabilitdyii investiliei
pe o perioadd de min. 5 ani de la data Jinalizdrii

l0 pct

Se verificii:
Studiu de

fezabilitate/DALI/
Memoriul
JustiJicativ Si/sau
Analiza Cost
BeneJiciu

))
Solicitantul nu prezintd sustenabilitatea
proiectttlui pe o perioadd de cel pulin 5 ani de la

data finalizdrii

0 pct

J.

Principiul inoviirii
D indeplinirea acestui criteriu este datl de

caracterul inovativ al solu{iilor propuse.

Termenul ,,inovare" va fi utilizat in
accepliunea enunlati in PNDR 2014-2020"

(Atenyie! punctajul acestui criteriu nu este

cumulativ)

Max.
2op

J.t.
Tipul de investiliei pentru care se solicitd JinanTare
a maifost implementat in teritoriul solicitantului

lop Se verifici
declaralia pe

propria

rlspundere a

beneficiarului
3.2.

Tipul cle investiliei prevdzut in proiect nu a mai

.fost implementat rtt rcribriul solicitantului
2op

4.

Principiul mediu si clima
Proiectul are o componentd de proteclie a

mediului inconjurdtor gi combatere a
efectelor schimbdrilor climatice (Atenlie!
punctajul acestui criteriu nu este cumulativ)
Se urmareste alinierea la obiectivul transversal de

la nivel European de protectie a mediului
inconjurator si combalere a efectelor schimbarilor
c I imat ic e, ex : c ons tructia/mo de r n izare a/re ab i litarea
prevede solutii privind eficienta energetica si
protectia mediului

Max.
4op

4.1.

Proiectul nu prevede alte mdsuri suplimentare sau

cotnplementare fald de obligayiile legale ale

solicilantului, pentru dezvoltare durabild sau

schimbdri climatice

0n

,Se verificd:
Cererea de

.finanlare/ Studiu

de .fezabilitate/
DALI/ Memoriul
Justificativ

Proiectul prevede inyestilii in echipamente /surse

de energie neconvenlionale regenerabile tntre
2op

I



Nr.
crt.

CRITERIU DE SELECTIE Punctaj Observafii

l0% Si I 5% din valoarea eligibild a proiectului

4.3.

Proiectul prevede investilii in echipamente /surse

de eneryie neconvenlionale regenerabile de peste

l5% din valoarea eligibild a proiectului
4op

Total l00p

Punctaj minim: 30 puncte

Metodologia de acordare a punctajului este detaliata in Figa de verificare a criteriilor de

selecfie pentru Misura M4l6B, disponibill pe rrrv*.sal-d ms.ro in secfiunea Apeluri de

Proiecte - MIsura M4/68.
Criterii de departajare:

in cazul in care unul sau mai multe

baza urm[toarelor criterii:
proiecte oblin acelaEi punctaj, departajarea se va face in

/. Principiul protectiei mediului inconjurltor - proiectele care prevdcl utt plocent

mai mare al investi1iilor rt1 echipdmente /surse de e ergie neco,tvenlionale

regenerabile vor avea intdietate. Raportarea se.f'ace procentual din valoarea totold a

proiectului (cheltuieli eligibile si neeligibile).

2. Principiul impactului economic local al investi{iei - vor fi selectate cu prioritate

proiectele care accesibilize azL in mod direct un numir cdt mai mare de locuitori

3. Principiut inovlrii - proiectele care previd investilii inovative (respectiv proiecte

care nu au mai fost implementate niciodati pe teritoriul solicitantului)

ATENTIE!
Toate activitS{ile pe care solicitantul se angajeazi sI le efectueze prin
faza de implementare a proiectului cit qi in perioada de monitorizare
primit punctaj la selec{ie, devin condifii obligatorii.
in cazul in care, la verificarea cererilor de ptati sau in perioada de

constatl ci aceste condi(ii nu sunt respectate, plSfile vor fi sistate,

efectuate deja vor intra in procedura de recuperare, iar contractul va fi

investi(ie atit la
gi pentru care a

monitorizare, se

eventualele plI[i
reziliat.

Data gi modul de anunfare a rezultatelor procesului de selecfie

Anunlarea rezultatelor finale pentru cererile de finanlare depuse in cadrul acestei sesiuni se

va face in maxim 45 de zile lucrdtoare de [a data inchiderii sesiunii de depunere de proiecte,

inclusiv finalizarea etapei de solulionare a contestaliilor, dacd este cazul. Contestaliile pot fi
depuse incep6nd din momentul public[rii Raportului de Evaluare pe site-ul GAL. Aplicanlii

Prort(l rllrArtTAt 0l
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care au depus proiecte in cadrul unei sesiuni de depunere au la dispozilie 5 zile lucrdtoars dg

la primirea notificirii privind rezultatul evaluirii proiectelor. Contestalia depusi trebuie si fie
insoliti de Notificare qi de documente justificative.

GAL Defileul Mureqului superior va notifica in scris solicitanlii asupra rezultatelor
procesului de evaluare gi seleclie a proiectelor depuse in cadrul acestui Apel de selecJie , prin
e-mail , cu confirmare de primire . Rapoartele de selectie vor fi postate pe site-ul GAL
Defileul Mureqului Superior - u'rvw. gal-dnrs. ro - in secliuea Rapoarte de selec{ie qi vor fi
afigate la sediul GAL 9i la sediile primdriilor din comunele membre GAL DMS:

Comuna Aluniq, Comuna Brincoveneqti, Comuna Deda, Comuna ldeciu de Jos, Comuna

Lunca Bradului, Comuna Rdstolila, Comuna Ruqii-Mun!i, Comuna Stinceni, Comuna Suseni,

Comuna V5tava - jude{ul Mureg. Modul de anunlare a rezultatelor procesului de evaluare gi

seleclie este detaliat in Procedura de evaluare qi selectie a proiectelor, cap.4 .

Informalii detaliate privind accesarea gi derularea Mdsurii M4l6B, pute(i afla la sediul
Asocia{iei Grupul de Actiune Locald Defileul Muregului Superior din localitatea Deda,

nr. I 80, jud. Mureq, de luni p6nd vineri intre orele 8:00 - l6:00, tellfax: 0265-556.238.

Anexe:

Ghidul Solicitantului , cu anexe: model de Cerere de finan1are,9.a.

Figa de verificare a conformitlfi gi metodologia de verificare.
Figa de verificare a condiliilor de eligibilitate gi metodologia de verificare.

Figa de verificare a criteriilor de seleclie 9i metodologia de verificare
Procedura de evaluare gi seleclie a proiectelor depuse la GAL Defileul Muregului
Superior.
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