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Anexa ZAlaDecizia CD nr.85/ 18.10.2019

M6sura l9 Leader/Submdsura 19.2 ,,Sprijin penfru implementarea acfiunilor in cadrul
strategiei de dezvoltare locali,, /Strategia de Dezvoltare Locali a GAL Defileul Mureqului
Superior

APEL DE SELECTIE Misura M7l6C
Spriiin pentru infrastructuri de bandi Iarstr in mediul rural

-Varianta detaliati-

NumErul de referinfi al sesiunii de cereri de proiectezD.dTl6C - 08/19 - 25 .ll.zLlg

Gal Defileul Mureqului Superior anunfd public lansarea, in perioada 25.fi.2[19 - 25.01.2020,
a celei de-a opta sesiuni de depunere de proiecte aferentd anului 2019 pentru Mlsura M7l6C-
Sprijin pentru infrastructurd de bandi largi in mediul rural, finanfate prin M[sura l9 LEADER,
Submdsura 19.2 Sprijin penffu implementarea actiunilor in cadrul strategiei de dezvoltare
local6.

Data lansirii apelului de selecfie: 25.11.2019

Data limiti de depunere a proiectelor : 25.01.2020

Locul gi intervalul orar unde se pot depune proiectele: biroul GAL Defileul Mureqului
Superior din localitatea Deda, str. PrincipalL, nr.l80, judegul Mureg, inaintea datei limiti de
depunere specificati in apelul de seleclie, de luni p0ni vineri intre orele 9:00 - l5:00.

Fondul disponibil pentru sesiunea nr.8l20l9: 57.892,00 euro

Intensitatea sprijinului:

Contribulia publicl totald aferentd mlsurii M7 /6C- Sprijin pentru infrastrucrurd de bandi larg6,

este de: 57.892,00 euro, alocare financiar{ din SDL.
lntensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de p6ni la 9O% in cazul investitiilor in

broadband , respectiv L00o/, in cazul investiliilor ?n e-guvernare din totalul cheltuielilor
eligibile iar volumul sprijinului nu va dep6gi plafonul de 57.892 Euro/beneficiar.
Sprijinul public nerambursabil va respecta prevederile R (CE) nr.7407/2O13 cu privire la

sprijinul de minimis 9i nu va dep65i 200.000 de euro/beneficiar pe 3 anifiscali.

*****
t*
****t

Pff9rrr r TTilANIAI OI
uNtuHta tuRoptANA



GAL

Modelul de cerere de finan{are pe care trebuie si-l foloseascl solicitan{ii:

Formularul Cererii de Finantare (versiune pdI, editabild) poate fi accesat pe site-ul CAL
DMS. www.sal-dms.ro" sec{iunea Apeluri de Proiecte - Mdsura M7l6C

Documentele.justificutive pe care trehuie sd le depund solicituntul odatd cu depunereu
proiectului,in con.forntitute cu cerinlele.fi;ei mdsurii din SDL;i ale Ghidului
Solicituntului:

l. Studiul de Fezabilitate / Documenta{ia de Avizare pentru Lucrlri de Interveniti
1.a) Studiul de Fezabilitate / Documentafia de Avizare pentru Lucriri de Interveni(i,

(in cazul proiectelor ce prevld lucrdri de construcfii qi instala[ii) intocmite conform
legislaliei in vigoare ;i insofite de toate studiile, expeftizele, avizele Ei acordurile
specifice fiecdrui tip de investifie.

1.b) Memoriul justificativ (in cazul proiectelor ce con(in doar dotirilor)

Atenlie! in cazul investiliilor in broadband documentele de la pct. l) Ei pct 2) trebuie sd fie
insolite de avizul INSCC privind componenta tehnica din cadrul SF/MJ

Pentru justificarea rezonabilit6{ii pre}urilor pentru investi{ia de bazd, proiectantul va avea in
vedere prevederile HG nr. 36312010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de

investilii finan{ate din fonduri publice, cu modificdrile qi cornpletdrile ulterioare qi va men{iona

sursa de pre{uri folositS.

lmporlant! Cursul de schimb valutar utilizat va fi cel publicat de Banca Central Europeand pe

internet [a adresa: http: www.ecb.int/index.htrn., din data intocmirii Studiului de

Fezabilitate/Documentaliei de Avizare a Lucrdrilor de IntervenlielMernoriu Justiflcativ.

2. Certificatul de Urbanism, valabil la
conditiile Legii 50/1991, modificatS,

execut6rii lucr[rilor de constructii.
Important! in Certificatul de Urbanism trebuie specificat numele proiectului /
investiliei a$a cum este menlionat in Cererea de Finanlare. De asemenea, vor fi
completate clar elemente privind tipul qi num[rul documentului de urbanism in baza

cdruia s-a eliberat, actul prin care s-a aprobat acesta. Certificatul de urbanism va fi
eliberat in vederea emiterii Autorizatiei de Construire si va contine toate avizele

necesare conform legislatiei nationale in viqoare. Toate avizele mentionate in
certificatul de urbanism se vor prezenta de citre beneficiar inaintea semnlrii
contractului de finantare.

3.

3.2 Inventarul bunurilor ce apar{in domeniului public al comunei (daci este cazul in
funcfie de tipul beneficiarului), intocmit conform legislaliei in vigoare privind
proprietatea public[ qi regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotirdre a Guvernului gi

data depunerii Cererii de Finanlare, eliberat in
cornpletatd gi republicatd, privind autorizarea
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publicat in MonitorLrl Oficial al Rom6niei (copie dupd Monitorul Oficial) ;i in situatia

in care in Inventarul bunurilor care alcdtuiesc domeniul public, investiliile care fac
obiectul proiectului, nu sunt incluse in domeniul public sau sunt incluse intr-o pozitie
globald, solicitantul trebuie sd prezinte:

Hotlrf,rea/Hotirf,rile consiliului local privind aprobarea modiflcdrilor qi/sau

cornpletdrilor la inventar in sensul includerii in domeniul public sau detalierii
poziliei globale existente, cLr respectarea prevederilor Art. I l5 alin. (7) din Legea

nr. 21512001, republicat6, cu modificdrile qi completdrile ulterioare. a

adrninistra{iei publice locale, adicd sd f-r fost supusd controlului de legalitate al

Prefectului, in condiliile legii (este suficienta prezentarea adresei de inaintare cdtre

institulia prefectului pentru controlulde legalitate). lmportant! HCL de modificare
/ completare a domeniuluipublic sunt valabile numai ca anexe [a inventarul atestat

in condiliile legii (prin HotdrAre a Guvernului) - dac[ este cazul.

Sau

Avizul administratorului infiastructurii (de utilitate publicd), altul decat cel

administrat de primarie (dacd este cazul)

3.3 Documente pentru terenurile si cl6dirile pe/in care sunt/vor fi realizate investiliile:
a) Pentru re(ele:

- Acorduri de acces la proprietdli in conditiile Legii nr. 15912016, cu

modificdrile qi cornpletdrile ulterioare

si, daca este cazul,
- Acorduri de interconectare in condiliile Legii nr. 15912016, cu

modific[rile ;i cornpletdrile ulterioare

b) Pentru investi{iile care previd lucriri de construc{ii:
- document din care sa reiasd dreptul asupra construcfiei si/sau terenului
care conferd solicitantului dreptul de a obline, potrivit legii, din partea

autoritdtii competente, autorizalia de construire:
- dreptul real principal: drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie.

servitute, (dob6ndit prin: contract de v6nzare-cumpdrare, de schimb, de

donalie, certificat de moqtenitor, act administrativ de restituire, hotdr6re
judecltoreascd)/ contract de concesiune;

SALI

- drept de crean{a dobdndit prin: contract de cesiune. comodat, localiune.

Emiterea autoriza{iei de construire in baza unui contract de

comodat/locafiune se poate face numai pentru construcfii cu caracter

provizoriu si acordul expres al proprietarului de drept.

3.4 Documente doveditoare de cdtre ONG-uri privind dreptul de proprietate /administrare
pe o perioadd de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrdri. confbrm

cererii de finantare;

************ s
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4. Hotir0rea Consiliului Local/Hotirf,rea Consiliilor Locale in cazul ADl/Hotdrdrea
Adundrii Generale in cazul ONG pentru implementarea proiectului, cu referire la

insuqirea/aprobarea de cdtre Consiliul Local/ONG a urmltoarelor puncte (obligatorii):
- rrecesitatea qi oportunitatea investiliei;
- lLrcrdrile vor fi prevdzute in bugetul/bugetele localie pentru perioada de realizare

a investi{iei in cazul oblinerii finan{arii;
- angajarnentul de a supofta cheltuielile de intre{inere/mentenantd a investi{iei pe

o perioadd de minimurn 5 ani de la data efectudrii ultinrei pl61i

- num[rul de locuitori deservili de proiect/utilizatori direcli;
- caracteristici tehnice ale investiliei/investiliilor propuse (lungirni, arii, volume,

capacitali etc.);

- agen{ii economici deservili direct de investilie (dacd este cazul, nurnf,r Ei

denumire);

- nominalizarea reprezentantului legal sau adrninistratorului public al

comunei/ADUONG pentru rela{ia cu AFIR gi GAL in derularea proiectului.
- Angajarnentul de asigurare a cofinantarii. daca este cazul

5. Certificatul de inregistrare fiscali eliberat de ORC, conform legislaliei in vigoare

6. Documente de infiin{are
6.2 incheiere privind inscrierea in registrul asociafiilor qi fundafiilor, definitivd si

irevocabi16/ Certificat de inregistrare in registrul asocialiilor gi funda{iilor

9i

6.3 Actul de infiintare gi statutul ONG/ GAL/ADI Ei/Autoriza{ia CAL (unde este cazul),

SALI

6.4 ActuI Constitutiv, Certificatul de inregistrare a firmei, Certificat constatator eliberat de

ONRC
7. Document de la banciltrezorerie cu datele de identificare ale bdncii/trezoreriei gi ale

contului aferent proiectului FEADR (denurnirea, adresa bdncii/trezoreriei, codul IBAN
al contului in care se deruleazd opera{iunile cu CAL/AFIR).

8. Raport asupra utilizirii programelor de finan{are nerambursabill intocmit de

solicitant (va cuprinde obiective, tip de investifie, lista cheltuielilor eligibile. costuri qi

stadiul proiectului. perioada deruldrii proiectului din ultirnii 3 ani), pentru solicitanlii
care au mai beneficiat de finan{are nerambursabild pentru aceleagi tipuri de investilii.

9. Copie document de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului.
10. Declarafia privind incadrarea in categoria IMM, dupd caz in funclie de tipul

beneficiarului (Anexa 4. l.)
11. Declara{ie pe propria rlspundere a solicitantului cu privire la neincadrarea in

categoria ,,intreprindere in dificultateo', dupE cazin funclie de tipul beneficiarului (Anexa

4.2.)
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12. Declara(ie pe propria rispundere a solicitantului privind respectarea regulii de

cumul a ajutoarelor de stat si a ajutoarelor de minimis, dupd caz in funclie de tipul
beneficiarului (Anexa 4.3.)

13. Declarafie privind asigurarea accesului tuturor operatorilor interesati sd-qi dezvolte

propria retea de acces, in conditiile pielei qi nediscriminatoriu la re{elele de distributie finan{ate

in cadrul mdsurii, in limita capacitdlilor tehnice disponibile. (Anexa 4.4.)

14. Angajament privind utilizarea cofinan{[rii proiectului (Anexa 4.5.)

15. Declara(ie privind sustenabilitatea investi{iei (Anexa 4.6.)

16. Declara{ie pe propria rdspundere a solicitantului prin care iEi asumd obligafia de a
comunica cu ANCOM, in ceea ce privegte dezvoltarea qi localizarea geograficd a re(elelor

pLrblice de comunicatii electronice;i a elementelor de infiastructurd fizicd necesare sustinerii
acestora, pe care le delin in proprietate sau in concesiune. (Anexa 4.7.)

17. R[spunsul din parlea primdriilor comunelor de care aparlin localitalile unde se doreqte

sd se implementeze proiectul de investi!ii, cu privire la existen{a unor alte autoriza(ii de

construire a unei refele fixe de furnizare a serviciilor in bandd largd de mare vitezd (peste 30

Mbps)

18. Precontract privind promisiunea de concesionare a serviciilor/relelei de comunicafii (in
cazulONG(GAL) qiAPL).

19. Dovada notificirii ANCOM - copie a formularului 1.3 din Decizia pregedintelui

ANCOM nr.98712012 - pentru situa{ia in care solicitantul are inten(ia de a furniza re{ele gi

servicii de comunicalii electronice +/- infrastructura fizicd aferentd, respectiv a Autorizatiei
generale emise de ANCOM pentru licen{ierea solicitantului in domeniul comunica{iilor
electronice, pentru situalia in care solicitantul FEADR este deja autorizat.

20. Adeverin{a de la primlrie cu nr. de gospodarii/institulii publice/ agenli economici in
zona alba in care se implementeazd proiectul.

21. Autoriza{ie generali emisi de ANCOM. Autorizafie generala, emisa de ANCOM,
insolita de Notificarea privind furnizarea re(elelor si serviciilor de comunica(ii electronice cu

anexele aferente. depuse de solicitant in vederea obtinerii acestei autorizalii.
22. Situafiile financiare pentru anii n, n-l si n-2. unde n este anul anterior depunerii Cererii

de Finan{are (bilan! formular 10, cont de profit sipierderi fonnular20 si formularele 30 si40,
precedente anului depunerii proiectului inregistrate la Administra{ia Financiara, in care

rezultatul opera(ional (rezultatul de exploatare din bilanl) sa nu fie negativ.

Sau Situa{iile financiare (bilan! formularul 10, cont de profit si pierderi formularul 20 si

formularele 30 si 40) prin care dovedesc ca nu au inregistrat venituri din exploatare.

Sau

Declara{ia de inactivitate inregislrata la Administralia Financiard in cazul solicitantilor
care nu au desftEurat activitate anterior depunerii proiectului.

23. Prescorarea proiectului
24. Alte documente justificative (se vor specifica de citre solicitant, dupi caz).

*******
*****
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ATENTIE!
Documentele trebuie sa fie valabile la data depunerii Cererii de finan{are" termenul de

valabilitate al acestora fiind in conformitate cu legislalia in vigoare.

Cerintele de conformitate pe care trebuie s[ le incleplineasci solicitantul, inclusiv
metodologia de verificare a acestora:

Cerinlele de confbrrnitate. inclusiv rnetodologia de veriflcare sunt detaliate in documentul

,.Fiqa de veriflcare a confbnnitdlii pentru Mdsura M7l6C - Spriiin pentrlr inflr'astructurd de

bandd larg6 in rnediul rural. disponibila pe www.sal-dtns.ro, in secfiunea Apeluri de Proiecte-

Mdsura \4716C.

Cerintele de elieibilitate pe care trebuie si le indeplineasci solicitantul, inclusiv
metodologia de verificare a acestora:

Solicitantul trebLrie sd respecte condiliile minime obligatorii de eligibilitate incluse in Fisa

Masurii M7l6C din SDL si in Ghidul Solicitantului pentru Mdsura M7l6C,la care se adauga

criteriile generale de eligibilitate prevdzLrte in Manualul de procedura pentru implementarea

Sub-rndsurii 19.2 disponibil pe www.afir.irrtb, aferente sLrb-mdsurii din PNDR cLr investitii
sirnilare.

Cerirrfele de eligibilitate pe care trebuie sa le indeplineascd solicitantul . inclusiv metodologia

de verificare a acestora sLrnt detaliate in docurnentLrl ,, Fi;a de verificare a eligibilitfl(ii pentru
Misura NI7l6C. disponibil pe www.sal-dms.ro in sectiunea Apeluri de Proiecte - Mdsura

M7l6C - Sprijin pentru infiastructLrra de bandd largd in mediul rural.

Procedura de selec{ie aplicati de Comitetul de Selectie al GAL Defileul
Mure;ului Superior

Principii gi criterii de seleclie ale proiectului

Conform Figei mdsurii M7l6C, pentru proiectele de investilii se vor aplica urmdtoarele criterii:

L Proiectele care prin investilia propusa se adreseazd unui numdr c6t mai mare de

gospodd rii;

2. Proiectele a ciror solufie tehnicd oferd cea mai mare vitezd de transfer al datelor
pentru utilizatorul final.

3. Proiecte din zonele cu poten!ialturistic ridicat;

4. Mediu giclimd:se urmdregte alinierea la obiectivultransversalde la niveleuropean de

proteclie a mediului inconjurStor gi combatere a efectelor schimbdrilor climatice.

ATENTTE!

Nu este permisi finantarea a doua sau mai multe proiecte care se suprapun parlial sau total
pe spaliulteritorial propus a se desf55ura investitiile, chiar dacd ele sunt depuse de beneficiari

d iferi!i.

*******
*****

PROIECT FINANTAT DE
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Astfel, in cazul in care existd mai multe proiecte care vizeazi acelagi teritoriu (parlial sau

total), va intra in procedura de seleclie numaiproiectulcare a oblinut punctajulcelmaimare
pe baza criteriilor de seleclie prezentate anterior.

Pentru aceasti misuri pragul minim este de 25 puncte gi reprezinti pragul sub care nici un
proiect nu poate beneficia de finanlare nerambursabil6!

Proiectele vor fi punctate in acord cu principiile de selec{ie:

Nr.
crt.

Principii de selec{ie CRITERIU DE SELECTIE PUNCTA
J

1.

Principiul proiectelor care

prin investi!ia propusd se

adreseaza unuinumdr c6t mai

mare de gospodarii;

Proiectele care prin investilia propusd

se adreseazd unui numdr cit mai mare

de gospodarii Max.35p

Peste 800 gospoddrii 35p
lntre 300 - 500 gospoddrii 25p
intre 50 - 100 gospoddrii 15p

2.

Principiul proiectelor a ciror
soluIie tehnici oferd cea mai

mare vitezd de transfer al

datelor pentru utilizatorul

final;

Proiectele a ciror solulie tehnicd oferd

cea mai mare viteza de transfer a

datelor pentru utilizatorul final.

Punctarea acestui criteriu se va realiza

astfel:

- Proiectele care furnizeazd

pentru utilizatorulfinal o vitezd

de transfer partajati mai mare

sau egalS cu vREF primesc

punctaj maxim.

Dacd vOF>=vREF, atunci P = 40
Atengie! Proiectele core furnizeazd pentru
utilizotorul final o vitezd de tronsfer portojatd
moi micd decAt VREF (30Mbps) vor fi
conside rate nee lio ibile

Max.40p

3. Principiul depunerii
proiectelor d in zonele cu

poten[ial turistic ridicat

Proiecte din zonele cu potenfialturistic

ridicat in conformitate cu Ordononla

de urgenld a Guvernului nr. 142/2008
privind aprobarea Plonului de

amenojare a teritoriului nalional
Secliuneo a Vlll-o zone cu resurse

Max. 1-5p

*******
*****
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turistice, oprobotd prin Legea nr.

1e0/200s

3.1.Proiectul va fi implementat ?ntr-un

UAT cu resurse naturale 5i/sau

antropice mari si/sau foarte mari

1-5 puncte

3.2. Aria acoperiti de proiectul propus

nu vizeazi nici nici un teritoriu cu

resurse naturale gi/sau antropice mari

gi/sau foarte mari

0 puncte

4. Principiul depunerii
proiectelor care respecti

conditiile de mediu

Echipamentele sau investitia respectd

conditiile de mediu in vigoare

Se va verifica Studiul de

fe zo bi I itote/ M e m o ri ul J u stifi cotiv

Max. 10p

Total 100p

Elemente de calcul:

Valoare proiect = Vproj

Vitezd de transfer partajati aleasd ca referintd = vREF = 30 Mbps

Vitezd de transfer minim partajatd oferitd utilizatorului final = vOF

ATENTTE!

. Prelurile trebuie sd fie conforme cu prelul pieleipentru produsul respectiv!

Toate activitdlile pe care solicitantul se angajeazd sd le efectueze prin investitie atat

la faza de implementare a proiectuluicAt siin perioada de monitorizare gipentru care

a primit punctaj la seleclie, devin condi!ii obligatorii.

in cazul in care, la verificarea cererilor de platd sau in perioada de monitorizare, se

constatd c5 beneficiarul nu maiindepline;te condi!iile minime de eligibilitate, plilile
vor fi sistate, eventualele pldli efectuate deja vor intra in procedura de recuperare, iar

contractul va fi reziliat.

Indicatori de monitorizare:
- Num6rul de gospodlrii din spafiul rural care beneficiaz[ de infrastructura imbunAtAiltA

ln cazul proiectelor cu acelagi punctaj, departajarea acestora, se face in funcf ie de:

se adreseazd unui numir mai mare de gospoddrii. in cazulin care mai multe proiecte,

av6nd ca obiectiv investitii in infrastructura de broadband, vizeazd acelagi teritoriu

************
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(par!ialsau total)ob1in acelasi punctaj, vorfiprioritizate proiectele care se adreseazd

lucririlor de modernizare (cost mai mic)inaintea celor care au ca obiect constituirea

infrastructurii de broadband.

Data qi modul de anun(are a rezultatelor procesului de selec{ie a proiectelor

Anun{ul privind rezultatele finale pentru cererile de finanlare depuse in cadrul sesiunii se va

face in tennende maxim 45 zile lucratoare de la data inchiderii sesiurrii de depunere de proiecte,

inclusiv finalizarea etapei de soluf ionare a contestaliilor, dacd este cazul.

Contestatiile vor putea fi depuse la GAL DMS unde a fost depus proiectul. in termen de 5 zile
lucrdtoare de la primirea notificdrilor. dar nu mai rnult de 12 zile lucrdtoare de la afiEarea pe

site a Raportului de evaluare.Contestalia depusd trebuie sd fie inso{itd de Notificare gi de

documente .i ustifi cative.

CAL Defileul Mureqului Superior GAL va notifica in scris solicitanlii asupra rezultatelor
procesului de evaluare gi seleclie a proiectelor depuse in cadrul acestui Apel de seleclie .prin
e-mail. cu conf-trmare de primire. Rapoartele de selectie vor fi postate pe site-ul GAL Defileul
Mureqului Superior - www.gal-dms.ro- in sec{iunea Rapoafie de seleclie Ei vor fi afiEate la
sediul CAL ;i la sediile primlriilor din comunele membre GAL DMS.

Modul de anun(are a rezultatelor procesului de evaluare gi seleclie a proiectelor este detaliat in
Procedura de evaluare gi selec(ie a proiectelor. capitolu[4.

lnformalii detaliate privind accesarea gi derularea M[surii M7l6C se pot af'la la sediul
Asocialiei Grupul de Actiune Locald DefileuI Mure;uh-ri SLrperior din localitatea Deda, strada

Principald nr.l80, de luni pdnd vineriintre orele 8:00 - l6:00, tel/fax: 02651556238.

ANEXE:
- Ghidul Solicitantului, cu anexe: model de Cerere de finanfare, E.a.

- FiEa de verificare a conformitdtii ;i metodologia de verificare
- FiEa de verificare a condiliilor de eligibilitate Ei rnetodologia de verificare
- FiEa de verificare a criteriilor de seleclie si rnetodologia de verificare
- Procedura de evaluare Ei selec(ie a proiectelor depuse la GAL Defileul Mure;ului Superior

************


