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ANEXA 1A la Decizia CD nr. E5/18.10.2019

Misura l9 LEADER/Submisura 19.2 ,, Sprijin pentru implementarea acgiunilor in cadrul
strategiei de dezvoltare local[" / Strategia de Dezvoltare Local[ a GAL Defilul Muregului
Superior.

APEL DE SELECfIE MIsuraM4l6B '(Dezvoltarea satului romfinesc'
- variati detaliati -

Numarul de referinfl al sesiunii de cereri de proiecte: M4/6B - 08/19- 25.11.?019

Asocialia Grupul de Actiune Locali Defileul Mureqului Superior anunfd public lansarea , in
perioada 25.11.2019 - 25,01.2020, a celei de-a opta sesiuni de depunere de proiecte aferentl
anului 2019 pentru Misura M4l6B - "Dezvoltarea satului rom6nesc", finanfate prin Mdsura
19 LEADER , Subm[sura 19.2 Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul strategiei de
dezvoltare local6.

Data lansiirii apelului de selecfie :25.11.2019

Data limiti de depunere a proiectelor :25.01.2020

Locul gi intervalul orar unde se pot depune proiecte : biroul GAL Defileul Mureqului
Superior din localitatea Deda, nr.180, judeful Mureg, inaintea datei limitd de depunere
specificatd in Apelul de selec{ie, de luni pfln6 vineri intre orele 9:00 - l5:00.

Fondul disponibil pentru sesiunea nr.8/2019 : Contribufia publicd aferenta mdsurii
M4l6B prin PNDR este de 100.000,00 euro, alocare financiara din SDL GAL DMS.

Valoarea maximi a fondurilor nerambursabile (intensitatea Sprijinutui)
Sprijinul public (comunitar gi nafional) acordat in cadrul Mlsurii M4l6B va fi:

negeneratoare de profit, dar valoarea totald eligibili a proiectului nu va depagi:

Modelul de cerere de finanfare pe care trebuie si-l foloseasci solicitanfii:
Formularul Cererii de Finanfare (versiune pdf, editabili)poate fi accesat pe site-ul GAL DMS
www.gal-dms.ro , secfiunea Apeluri de Proiecte - Mlsura M4/68.
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Documentele justificative pe care trebuie si le depunl solicitantul odatfl cu depunerea
proiectului, in conformitate cu cerin{ele figei misurii din SDL qi ale Ghidului
Solicitantului :

4.1 Documentele necesare intocmirii cererii de finan(are
Documentele obligatorii care trebuie ataqate Cererii de finanfare pentru
intocmirea proiectului sunt:

4.1.1. a) Studiu de fezabilitate/Documenta{ie de avizare a lucrlrilor de
interven{ii (unde este cazul) intocrnit/actualizat conform legislaliei na{ionale in
vigoare privind con[inutul cadru al documentafiei tehnico-economice aferente investiliilor
publice, precum gi a structurii gi rnetodologiei de elaborare a devizului general pentru

obiecte de investilii qi lucrdri de intervenlii.
1.1.1. b) Memoriu justificativ (pentru proiecte care prevdd doar dotiri)

Acest document se va intocmi de cdtre to{i solicitanlii pentru proiectele

ind iv id ual e/integrate care n u prevdd I ucrdri de constructi i-m ontaj.

Documenta{ia tehnicd se va intocmi confonn legisla{ie nalionale in vigoare!

Docutnentafia tehnicd trebuie sd fie completd, respectiv se vor ata;a toate studiile necesare

conform legislafiei in vigoare ( Ei va cuprinde toate studiile necesare ( de exernplu Expertiza

tehnicd de specialitate asupra construcfiei existente (in cazul proiectelor care prevdd

modernizareal finalizarea construcliilor existente/ achizilii de utilaje cu montaj care schimbd

regimul de exploatare a construcfiei 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

fi na nta re.

(https://portal.afir.info/informatii senerale informatii utile preturi de referinta bd preturi

de referinta pndr). Astfel se vor ataqa [a cererea de finanlare paginile referitoare la

br.rnurile ;i serviciile incluse in proiect, identificate in baza de date.

in situa{ia in care pre{urile/tarifele aferente bunurilor/serviciilor incluse in proiect nu se

regdsesc sau nu se incadreazd in limitele din baza de date, solicitantul va ataqa o ofertd

de prel pentru bunurile Ei serviciile aferente.

ATENTIE!
Pentru justificarea rezonabilit6{ii prelurilor pentru lucr[ri, proiectantul va avea in vedere

revederile HG 36312010 privind a probarea standardelor de cost pentru obiective de

Pentru investi{iile care presupun achizilie de

dotdri in estimarea costurilor qi a

rezonabilitdlii pre{urilor investiliei,
elaboratorul va compara sau utiliza pre(urile

din "Baza de dute cu Preluri de Referinld
pentru PNDR" publicatd pe pagina oficiala a

AFIR
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investi{ii finanfate din fbnduri publice, clr rnodificarile gi completdrile ulterioare gi va
menfiona sursd de preluri folosita, ataEflnd o declara(ie cletaliatd in acest sens

ATENTIE!
Documentele trebuie sd fle valabile la dala depunerii Cererii de finantare, termenul de

valabilitate al acestora fiind in confonnitate cu legislalia in vigoare.

1.1.2. Certificat de Urbanism, valabil
la data depunerii Cererii de Finan{are,

eliberat in condiliile Legii nr.50/1991.

republicatd cu rnodificdrile si.

completdrile ulterioare, privind
autorizarea executdrii lucr[rilor de

constructii.

4.L.3.L Inventarul bunurilor ce apar{in

tmportant! in Certificatul de Urbanism trebuie

specificat numele proiectului / investitiei asa

cum este menlionat in Cererea de Finanlare.

De asemenea, vor fi completate clar elemente
privind tipul gi numdrul documentului de

urbanism in baza cdruia s-a eliberat, actul prin

care s-a aprobat acesta.

domeniului public al cotnunei/comunelor, intocmit conform legisla{iei in vigoare
privind proprietatea publicd qi regirnul juridic al acesteia, atestat prin HotdrAre a

Guvernului gi publicat in Monitorul Oficial al Romdniei (copie dupd Monitorul
Oficial).

$i
4.1.3.2 in situalia in care in Inventarul bunurilor care alcdtuiesc domeniul public drumurile
care fac obiectul proiectului nu sunt incluse in domeniul public sau sunt incluse intr-o pozilie
globald sau nu sunt clasificate, solicitantul trebuie sd prezinte Hot[rdrealhotdrArile consiliului
local privind aprobarea modificarilor qi / sau completdrilor la inventar in sensul includerii in
dorneniul public sau detalierii poziliei globale existente, cu respectarea prevederilor art. I l5
alin. (7) din Legea nr.215l 2001, republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, a

administra{iei publice locale, in privin{a supunerii acesteia controlului de legalitate al

Prefectului, in condiliile legii (este suficientd prezentarea adresei de inaintare cdtre institufia
prefectului pentru controlul de legalitate).

Sau

4.1.3.3 avizul administratorului terenului apa(inAnd domeniului public, altul decdt cel

administrat de primdrie (dacd este cazul)

4.1.3.4 Documente doveditoare de cdtre ONG-uri privind dreptul deproprietate /adrninistrare
pe o perioadd de l0 ani, asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrdri, conform
cererii de finan{are;

4.1.5 Hotf,rffrea Consiliului Local / Hotaririle Consiliului Local in cazul ADI/ Hotararea
Adunarii Generala in cazul ONG pentru implementarea proiectului, cu referire la
urmltoarelor puncte (obligatorii) :
. necesitatea, oportunitatea Ei poten{ialul economic al investiliei;
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. Iucrdrile vor fl prevdzute in bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a

investi{iei;
. angajamentul de a supofta cheltuielile de mentenanta a investiliei pe o perioadd de
minimum 5 ani de la data efectudrii ultimei plali;
. numdrul de locuitori deservili de proiect I trtilizatori direc{i (pentru grddinile. licee / qcoli
profesionale, structuri tip,.after-schoo[", creqe);
. caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacitdli etc.);
. agenlii economici deservili direct de investi{ie (dacd este cazul, numdr Ei denumire);
. nominalizarea reprezentantului legal al cornunei/ADI/ONG pentru rela{ia cu AFIR in
derularea proiectului.
. angajamentul de asigurare a cofinantarii, daca este cazul.
. anga-iamentul cd proiectul nu va fi generator de venit in cazul proiectelor care vizeazd,

infi'astructura educalionalS (gradin i{e)/soci al5

Modelul de hotirffre a consiliului local este orientativ!

4.1.6.1 Copia certificatului de inregistrare fiscali
4.l.6.2incheiere privind inscrierea in Registrul Asociafiilor ;i Funda{iilor, rlmasi

definitivl / Certificat de inregistrare in Registrul Asocia{iilor ;i Fundafiilor (dacI
este cazul)

4.1.6.2.1 Actul de infiin(are gi statutul ADI/ONG (dacI este cazul)

4.1.9 Document emis de banc5/trezorerie care si con(infl datele de iden- tificare ale

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

deruleazl opera{iunile cu AFIR).

4.1.10.1 Notificare privind conformitatea proiectului cu condi{iile de igieni qi sinitate
publicl
sau

4.1.10.2 Notificare cI investi{ia nu face obiectul evaluirii condi{iilor de igienl gi sinltate
publicl, daci este cazul.

4.1.11 Lista agentilor economici deservifi de proiect, care va con[ine denumirea, adresa,

activitatea desfrquratd, codul pfoiectului cu finanfare europeand gi valoarea totali a

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

public deservite direct de proiect. (daci este cazul)

4.1.12 Raport asupra utilizlrii programelor de finanfare nerambursabill intocmit de

solicitant (va cuprinde amplasamentul investi(iei, obiective, tip de investi{ie, lista
cheltuielilor eligibile, costuri qi stadiul proiectului, perioada deruldrii proiectului),
pentru solicitanlii care au mai beneficiat de finanJare nerambursabil[ incepdnd cu anul

2002 pentru acelea;i tipuri de investilii.
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4.1.13 Notificare, care sa certifice confbrmitatea proiectului cu legislatia in vigoare pentru

dorneniul sanitar veterinar ;i ca prin realizarea investi{iei in conformitate cu proiectul
verificat de DSVSA.jude{ean[, construcfia va ti in concordan{I cu legislalia in vigoare

pentru domeniul sanitar veterinar;i pentru siguran(a alimentelor. dacd este cazu[.

4.1.14 Bxtrasul din strategie, care confirma daca investilia este in corelare cu orice strategie
de dezvoltare nalional[ / regional / .iude{eana / locald aprobatd. corespunzdtoare domeniului
de investilii precurn Ei copia hotdr6rii de aprobare a strategiei.

4.1.16 Copie document de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului.

4.1.18 Declara{ia pe propria rlspundere din partea reprezentantului legal care atestd faptul
cd lipttl de investi{iei pentru care se solicitd.finanlare a mai.fosl / nu a mai .fost implemental

in teritoriul solicitontului

4.1,.19 Prescorarea proiectului - se

unde trebuie sd reiasl pe scurt r

punctajul proiectului.

4.1.20 Alte documente justificative
solicitant, dupd caz).

va completa Anexa privind prescorarea proiectului de

modalitatea in care au fost indeplinite criteriile privind

(e vor specifica in OPIS-ul proiectului de cdtre

ATENTIE! Documentele trebuie si fie valabile la data depunerii Cererii de Finan{are,

termenul de valabilitate a[ acestora fiind in conformitate cu legislalia in vigoare.

Cerinfele de conformitate pe care trebuie sd le indeplinescd solicitantul , inclusiv
metodologia de verif-icare a acestora sunt detaliate in documentul ,,Figa de verificare a

confornitElii pentru Mdsura M4l6B disponibil pe www.sal-dms.ro in secliunea Apeluri de
Proiecte - Misura NI4|6B.

Cerinfele de eligibilitate pe care trebuie sI le indeplineasci solicitantul, inclusiv
metodologia de verificare a acestora

Solicitantul trebuie si respecte condiliile minime obligatorii de eligibilitate incluse in Fiqa
Mdsurii M4l6B,la care se adaugd criteriile generale de eligibilitate prevdzute in Manualul de
procedurd pentru implementarea Sub-misurii 19.2 disponibil pe www.afir.info, aferente sub-
mdsurii din PNDR cu investilii similare.

Cerin{ele de eligibilitate pe care trebuie sd le indeplineascd solicitantul, inclusiv metodologia
de verificare a acestora sunt detaliate in documentul .,Figa de verificare a eligibilit[tii
pentru Mlsura M4l6B", disponibil pe www.qal-dms.ro in sec{iunea Apeluri de Proiecte -
Masura M4l6B.

Procedura de selec{ie aplicatfl de Comitetul de Selecfie al GAL Defileul Mureqului
Superior
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PNOIECT FINANTA] DE
UNIUNEA EUROPTANA

Comitetul de Seleclie
unspr6zece (l l) mernbri
36,360A societate civi ld.

(}AI,
l.
I

\
l.
Drmmf irrirf.f mrlIrrX-,1T'Il

este forrnat din preqedinte , secretar , noua(9) mernbrii titulari gi

suplean{i, cu apaftenen{5 sectoriald de 49oh publica, 22,73% privatd,

Pe site-ul GAL DMS sunt publicate ,, Procedura de evaluare gi seleclie a proiectelor la CAL
Defileul Muregului Superior" aprobatd prin HotarArea ACA nr. 46 din 14.09.2017 qi

componenta Comitetuh.ri de Selec{ie a proiectelor, aprobatd prin HotdrArea AGA nr.2l din
10.03.2016

Nr. crt. CRITERIU DE SELECTIE Punctaj Observa{ii

2.

Principiul impactului economic local al

investi(iei (intreprinderi, asocialii, Iocuitori
din teritoriul GAL DMS care beneficiazd

de infrastructura gi serviciile imbun[td{ite)

(teritoriul GAL Defileul Mureqului

Superior);
(Aten{ie! ptmctajul acestui criteriu nu este

cumulativ)

Max.30p

1.1.

Proieclul tleserve;te in mod direct
loctritorii ;i/sau institr.t{iile pttblice ;i /sau

operatorii economici stricl de pe roza

Unititlii Administrativ Teritoriale a
solicitantului

l0 pc't
in clocumenlatia

tehnico-economicd
(SF//DALI/M., se va

specifica numdntl
popula{iei ,r'i /sau

numdrul institu{iilor

;i/sau o agenlilor
economici cle,servi{i in
mod direct de

inveslilie, precum pi

modalitatea in care

ntnt deservi{i.

Se veriJicii: Studiu de

.fezabilitate/ Memoriul
Justificativ

1.2.

Proieclul d.eserverste in mod direct
locuitorii ;i/sau in,stittt{iile publice ;i /sau

operalorii de pe raza a douit Unititli
Administrativ Teritoriale din teritoriul
eligibil al GAL Defileul Mure;ului
Superior

20 pct

I 3.

Proieclul deserve;te in mod direct
locuitorii ;i/sau instituliile publice ;i /sau

operatorii din pe.ste doud Unitdli
Administratiy Teritoriole din teritoriul
eligibil al GAL Defileul Muresului
Superior

30 pc'l

Principiul sustenabilitlfii
/ Criteriul sustenabilitAtii se refbra la

potentialul de continuare a

activitAtii dupa flnalizarea
proiectului

Max l0
p

*****
*******
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Nr. crt. CRTTERIU DE SELECTIE Punctaj Observa{ii

2.1 .

Soliciluntul are o slrategie clarci ;i reolistir
penlru monilorizarea implementdrii ;l
po,st-irnpleruentcirii proieclului, precum,yi a
sustenabilitdtii intestiliei pe o perioocld de

min. 5 ani de la dataJinalizdrii

l0pct
Se verificd'. Sltrdiu de

.fezabilittrte/DALI/
Memoriul,Justilicativ
;ir.srrrt Arutlizu ('o:;t

Beneficiu
22.

Solicitantul nu prezintd sustenabilitatea

proiectului pe o perioadd de cel pu{in 5 ani
cle I o data./incrlizdri i

0 pct

4.

Principiul inovirii
r indeplinirea acestui criteriu este

data de caracterul inovativ al

soluliilor propuse. 'fennenul

..inovare" va h utilizat in

acceptiLrnea enLrntatA in PNDR

20l4-2020"
(-4lcn{ie.t punt'tttiul uce.:'tui criteriu nu csle

L'umuldtil))

Max.20p

3.1.

Tipul de investiliei pentru care se solicitii

./incrn{are cr mai .fost implementcrt in
I er il oriul s o li c il antulu i

1o p
Se verificd declaralia

pe propria rdspundere a

beneficiarului
3.2.

Tipul de investiliei prevdzut in proiect nu a

ntai .fost implemental in teritoriul
solicitantttlui

2op

5.

Principiul mediu ;i climi
r Proiectul urmdreSte alinierea la

obicctivul transversal de' la nivel

european de proteclie a rnediLrlui

inconjurator $i combatere a

efectelor schirnbdrilor climatice. ex:

constructia/m odern izarealreab i I itare

a prevede solulii privind ef-icienta

energetica $i protectia mediului:
(-ltenlie.t puncluj ul ut'c.slui c'rilcriu nu es'le

c'untululiv)

Max.40p

4.1 .

Proiechil nu prevede alte mdsuri
suplimentare salt complemenlare .fald de

obligaliile legale ole solic'itantului, pentru

dezvoltare durabild sau schimbciri

climatice

0p
Se verificd: Cererea de

.finanyare/ Stttdiu de

.fezabilitate/ DALI/
Memoriul Justificativ

4.2.
Proiechtl prevede investi{ii in echipamente

/strrse de energie neconven{iontrl.e
2op

*****
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Nr. crt. CRITERIT] DE SELECTIE Punctaj Obsenatii
regenerabile inlre l0% ;i l5% din

valoarea eligibild a proiectului

1. J.

Proieclul prevede investilii in echipcunente

/stu'se de energie neconvenlionale

regenercrbile de peste l5(% clin vtrloarea

cl igi hi I a u pro iecl rr I u i

10p

Totul l00p

Punctaj minim: 30 puncte

Metodologia de acordare a punctajului este detaliata in Figa de verificare a criteriilor de
selecfie pentru Misura M4/6B,, disponibili pe www.sal-dms.ro in sec{iunea Apeluri de

Proiecte - MIsura M4/6B.
Criterii de departajare:

in cazul in care unul sau rnai multe proiecte oblin acelaEi punctaj, departajarea se va face in
b aza urmdtoare I or criteri i :

1. Principiul protec{iei mediului inconjurltor - proiectele care prevdd un procent
mai mare al investiliilor in echipamente /surse de energie neconvenlionale
regenerabile vor avea intdietate. Raportarea se face procentual din valoarea totald a
proiectului (cheltuieli eligibile qi neeligibile).

2. Principiul impactului economic local al investi{iei - vor fi selectate cu prioritate
proiectele care accesibilizeazd, in rnod direct un num[r cdt mai mare de locuitori

3. Principiul inovlrii - proiectele care prevdd investilii inovative (respectiv proiecte

care nu au mai fost implementate niciodatd pe teritoriul solicitantului)

ATENTIE!
Toate activiti{ile pe care solicitantul se angajeazf, si le efectueze prin investifie atflt la
faza de implementare a proiectului cflt qi in perioada de monitorizare gi pentru care a
primit punctaj la selec{ie, devin condifii obligatorii.
in cazul in care, la verificarea cererilor de platf, sau in perioada de monitorizare, se

constati ci aceste condi{ii nu sunt respectate, pllfile vor fi sistate, eventualele pllfi
efectuate deja vor intra in procedura de recuperareriar contractul va fi reziliat.

Data Ei modul de anun{are a rezultatelor procesului de selec{ie

Anun{area rezultatelor finale pentru cererile de finan{are depuse in cadrul acestei sesiuni se

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

inclusiv finalizarea etapei de solulionare a contestaliilor , dacd este cazul. Contestaliile pot fi



depuse incep6nd din momentul publicdrii Raporlului de Evaluare pe site-ul GAL. Aplicanlii
care au depus proiecte in cadruI unei sesiuni de depunere au la dispozilie 5 zile lucrdtoare de

la prirnirea notit'icdrii privind rezultatul evaludrii proiectelor. Contestafia depusd trebuie sd fie
insolit[ de Notificare qi de documente.iustificative.

GAL Defileul MureqLrlLri superior va notifica in scris solicitan(ii asupra rezultatelor
procesului de evaluare Ei seleclie a proiectelor depuse in cadrul acestui Apel de seleclie . prin
e-mail , cu confirmare de prirnire . Rapoartele de selec]ie vor fi postate pe site-Lrl GAL
Defileul Muregului Superior - www.sal-dms.ro - in sec[iuea Rapoarte de selec{ie qi vor fi
afiqate la sediul GAL gi la sediile prirndriilor din comunele membre GAL DMS:
Comuna Aluni;, Conruna BrincoveneEti, Comuna Deda, Comuna Ideciu de Jos, Comuna
Lunca Bradului, Comuna Rdstoli{a, Comuna Rugii-Mun1i, Comuna Stinceni, Comuna Suseni,

Comuna Vdtava -.iude{ul Mureg. Modul de anunlare a rezultatelor procesului de evaluare gi

selec{ie este detaliat in Procedura de evaluare gi selec(ie a proiectelor, cap.4 .

Inforrnalii detaliate privind accesarea qi derularea Mdsurii M4l6B, puteli afla la sediul
Asocialiei Grupul de Acliune Locald Defileul Mureqului Superior din localitatea Deda,

nr.l80,.iud. MureE, de luni pAni vineriintre orele 8:00 - l6:00, tel/fax: 0265-556.238.

Anexe:

Chidul Solicitantului , cu anexe: model de Cerere de finan{are, g.a.

Fiqa de verificare a conformitdlii $i metodologia de verificare.
Fiqa de verificare a condiliilor de eligibilitate gi metodologia de verificare.
Fiqa de verificare a criteriilor de seleclie gi metodologia de verificare
Procedura de evaluare qi selec{ie a proiectelor depuse la CAL Defileul Muregului
Superior,
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