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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  

 

Data publicării: 14.05.2018 

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

Data lansării apelului de selecție: 21.05.2018      Data limită de depunere a proiectelor: 20.06.2018

 Proiectele se depun la sediul GAL Regiunea Rediu-Prăjeni din Șoseaua Copoului, nr. 42, sat Breazu, comuna Rediu, Județul Iași, de luni până 

vineri, în intervalul orar 09:00 – 15:00. 

Termenul limită de primire a proiectelor: 20.06.2018, ora 15:00 

Fondurile disponibile pentru Măsura 6 sunt de 15.000 euro. 

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de 15.000 euro. 

Intensitatea sprijinului acordat în cadrul acestei măsuri este de 100% pentru proiectele negeneratoare de venit și 90% pentru proiectele 

generatoare de venit. 

Beneficiari eligibili:  

✓ Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare (ADI)  

✓ Parteneriate între autorități publice locale și ONG-uri,  

✓ ONG având ca domeniu de activitate activitățile de mediu/ educație/ cultură; 

✓ Instituții publice cu preocupări în domeniul protecției mediului/educației/ culturii;  

✓ Entități private având ca domeniu de activitate activitățile de mediu/ educație/ cultură; 

✓ Administratori, gestionari ai siturilor de inalta valoare naturala; 

✓ Furnizori de servicii de informare, instruire și pregătire profesională în domeniul protecției mediului/educației/ culturii. 

 

 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Regiunea Rediu-Prăjeni anunță lansarea în perioada 21 mai 2018 – 20 iunie 2018 a sesiunii 

nr.1, apelul de selecție nr. 1 pentru depunerea Cererilor de Finanțare pentru Măsura 6 „Conservarea, protecția și menținerea 

biodiversității naturale a zonelor protejate, inclusiv a zonelor Natura 2000, a peisajelor și a zonelor cu o mare valoare naturală” din 

Strategia de Dezvoltare Locală a Asociației GAL Regiunea Rediu-Prăjeni 2014-2020 
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Cheltuieli eligibile:  

➢ Campanie de sensibilizare/conștientizare, acțiuni de informare prin diverse mijloace a populației GAL cu privire la importanța 

patrimoniului natural: biodiversitate și peisaje, 

➢ Realizarea de marcaje până la zonele protejate și în zonele protejate, amplasarea de panouri de semnalizare și panouri informative, 

ingrădiri, bornare, realizare puncte de observare/observatoare de animale, păsări  etc. (construcșii ușoare, din materiale nepoluante, 

tradiționale), 

➢ Organizarea de ateliere educaționale, demonstrative pentru comportamente eco-civice adecvate, activități în natură și/sau pentru 

recunoașterea/identificarea/prezentarea resurselor naturale ale teritoriului, cu caracter permanent sau temporar (cursuri 

demonstrative, ateliere educationale de conservarea mediului, amenajarea unor colecții/expoziții floristice, dendrologice, ateliere de 

creatie etc.), 

➢ Ateliere de informare și de lucru/acțiuni directe de informare a populației adulte, antreprenori, fermieri și alte grupuri privind valoarea 

economică a ecosistemelor naturale și dezvoltarea durabilă ca vector de dezvoltare a mediului rural. 

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

Solicitantului aferent acestei măsuri. 

✓ Solicitantul să aparțină categoriei solicitanților eligibili pentru măsura prevăzută în Strategia de Dezvoltare Locală a GAL 
✓ Solicitantul să respecte criteriile de eligibilitate prevăzute în Apelul de selecție publicat de GAL, preluate din Fișa măsurii 

din SDL 
✓ Solicitantul să  nu fie înregistrat în Registrul debitorilor AFIR atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR 
✓ Solicitantul să își însușească în totalitate angajamentele luate în Declarația pe proprie răspundere, anexă la Cererea de 

finanțare 
✓ Solicitantul să nu fie în stare de faliment ori lichidare 

✓ Solicitantul să se angajeze că asigură cofinanțarea serviciului (doar în cazul proiectelor pentru care este prevăzut în Fișa 
tehnică a măsurii din SDL cofinanțare privată 

✓ Solicitantul să aibă prevăzut în obiectul de activitate activități specifice domeniului 

✓ Solicitantul să dispună de capacitate tehnică și financiară necesare derulării activităților specifice 
✓ În Cererea de finanțare solicitantul trenuie să demonstreze prin activitățile propuse și cerințele formulate pentru 

resursele umane alocate acestora, oportunitatea și necesitatea proiectului 
✓ Solicitantul trebuie să dispună de personal calificat, propriu sau cooptat în domeniu 
✓ Grupul țintă (dacă este cazul) trebuie sa fie format din persoane care își desfășoară activitatea sau au domiciliul pe 

teritoriul GAL 
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✓ Activitățile  propuse trebuie să  încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură 
✓ Activitățile  propuse trebuie să  fie în corelare cu strategia de dezvoltară locală 

✓ Acțiunile proiectului trebuie să se desfășoară în teritoriul GAL 
✓ În cazul în care proiectul este defășurat în partneriat trebuie să se prezinte un acord de parteneriat în care se specifică 

rolul fiecărui partener în proiect și care are o durată cel puțin egală cu perioada de desfășurare a proiectului 

✓ Proiectul să se desfășoara pe o perioadă de maxim 5 ani 

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

GAL www.gal-rediu-prajeni.ro.  

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul sunt:  

Pentru componenta A: 

Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare nerambursabilă (obiective, tip de serviciu, elemente clare de identificare ale 

serviciului, lista cheltuielilor eligibile, costul și stadiul proiectului, perioada derulării proiectului) întocmit de solicitant, pentru 
solicitanții care au mai beneficiat de alte programe de finanțare nerambursabilă în perioada de programare anterioară, pentru 
aceleași tipuri de servicii. 

Documente justificative pentru proiectele de servicii finalizate incluse în Raportul asupra utilizării altor programe de finanțare 
nerambursabilă 

Aceste documente trebuie să conțină date concrete privind obiectivul proiectului, locația și perioada de desfășurare, numărul de 
acțiuni, număr de participanți etc, în funcție de tipul serviciului.(de ex. contracte, rapoarte de activitate etc.). 

Documente care să ateste expertiza experților de a implementa activitățile proiectului (cv-uri, diplome, certificate, referințe, atestare 
ca formator emise conform legislației naționale în vigoare etc.) 

Documente constitutive/ Documente care să ateste forma de organizare* – în funcție de tipul solicitantului (Statut juridic, Act 
Constitutiv, Cod Unic de Înregistrare, Cod de Înregistrare Fiscală, Înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor etc.). 
*În acest caz, dacă în timpul evaluării se constată că documentul prezentat de solicitant nu este suficient, evaluatorul va solicita 
prin informații suplimentare documentul necesar cu elementele pe care trebuie să le conțină.  

Certificat/certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale și sociale emise de Direcția Generală a Finanțelor Publice  

Certificate de atestare fiscală, emise în conformitate cu art. 112 și 113 din OG nr. 92/2003, privind Codul de Procedură Fiscală, 
republicată,  de către: 

a) Organul fiscal competent din subordinea Direcțiilor Generale ale Finanțelor Publice, pentru obligațiile fiscale și sociale de plată 
către bugetul general consolidat al statului; 

b) Autoritățile administrației publice locale, în raza cărora își au sediul social și puncte de lucru (după caz), pentru obligațiile de 
plată către bugetul local (numai în cazul în care solicitantul este proprietar asupra imobilelor).  
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Aceste certificate trebuie să  menţioneze clar lipsa datoriilor (prin menţiunea „nu are datorii fiscale, sociale sau locale” sau bararea 
rubricii în care ar trebui să fie menţionate). 

Decizia de rambursare aprobată a sumelor negative solicitate la rambursare prin deconturile de TVA și/sau alte documente aprobate 
pentru soluționarea cererilor de restituire. 

Graficul de eșalonare a datoriilor, în cazul în care această eșalonare a fost acordată. 

Oferte conforme - documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea rezonabilității prețurilor. Acestea trebuie să aibă 

cel puțin următoarele caracteristici: 
- Să fie datate, personalizate și semnate; 
- Să conțină detalierea unor specificații tehnice minimale; 

- Să conţină preţul de achiziţie, defalcat pe categorii de bunuri/servicii. 
Ofertele conforme reprezintă oferte comparabile, care răspund cerințelor din punct de vedere al performanțelor și parametrilor din 

cererea de oferte, al obiectului acestora și din punct de vedere financiar și sunt transmise de către operatori economici reali și care 
îndeplinesc condițiile de calificare, verificabile de către experții evaluatori. 

Certificat constatator emis conform legislației naționale în vigoare, din care să rezulte faptul că solicitantul nu se află în proces de 
lichidare sau faliment.  
Nu se depune în cazul solicitanților înființați în baza OG nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații. 

Copia actului de identitate a reprezentantului legal*. 
*Se acceptă inclusiv versiunea scanată, conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 41/2016. 

Extrasul din strategie, care confirmă că investiția este în corelare cu strategia de dezvoltare locală a Asociației GAL Regiunea Rediu-
Prăjeni 

Declarația solicitantului privind prezența elementelor inovative, de mediu și climă 

Alte documente justificative, după caz 

 

Pentru componenta B: 

1. Studiu de Fezabilitate/Documentație de Avizare pentru Lucrări de Intervenții, întocmite, avizate și verificate în condițiile legii și 
însoțite de toate studiile, expertizele, avizele și acordurile specifice fiecărui tip de investiție, conform reglementărilor legale în vigoare. 

2. Certificat de Urbanism, completat și eliberat conform reglementărilor legale în vigoare și aflate în termenul de valabilitate la data 
depunerii cererii de finanțare. 

3.1 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 
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3.2 Hotărârea 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 
3.3 Avizul administratorului terenului aparţinând domeniului public, altul decat cel administrat de primarie (dacă este cazul) 

3.4 Documente doveditoare ale dreptului de proprietate/ dreptul de uz, uzufruct, superficie, servitute/administrare al ONG‐urilor, 

Unităților de cult, Persoanelor fizice autorizate/societăților comerciale pe o perioadă de 10 ani asupra bunurilor imobile la care se vor 
efectua lucrări, conform Cererii de Finanţare; 

4. Document care să ateste ca solicitantul a depus documentaţia la ANPM: 
4.1 Clasarea notificării sau 

4.2 Decizia etapei de încadrare, ca document final (prin care se precizează că proiectul nu se supune evaluării impactului asupra 
mediului şi nici evaluării adecvate) 

sau 
4.3 Acord de mediu în cazul în care se impune evaluarea impactului preconizat asupra mediului 
sau 

4.4 Acord de mediu în cazul evaluării impactului asupra mediului și de evaluare adecvată (dacă este cazul). 
4.5 Aviz Natura 2000 pentru proiectele care impun doar evaluare adecvată. 

6. Hotărârea Consiliului Local / Hotărârile Consiliului Local în cazul ADI/ Hotărârea AGA in cazul ONG-urilor, pentru implementarea 
proiectului cu referire la următoarelor puncte (obligatorii): 

•necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției; 
•lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a investiției;  

•angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanța a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei 
plăti; 
 •numărul de locuitori deserviți de proiect / utilizatori direcți (pentru grădinițe, licee / scoli profesionale);  

•caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacități 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 cofinanțării, daca este cazul; 
• angajamentul că proiectul nu va fi generator de venit, 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 înființare şi statutul ADI/ONG sau 
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8. Certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale restante și graficul de reeșalonare a datoriilor către bugetul consolidat (daca este 
cazul). 

9. Certificatul de cazier judiciar al reprezentantului legal. 

10. Document emis de bancă/trezorerie care să conțină datele de identificare ale băncii/trezoreriei și ale contului aferent proiectului 

pentru care se solicită finanțare din PNDR (denumirea, adresa băncii/ trezoreriei, codul IBAN al contului în care se derulează 
operațiunile cu AFIR). 

11.1 Notificare privind conformitatea proiectului cu condițiile de igienă şi sănătate publică 
sau 
11.2 Notificare că investiția nu face obiectul evaluării condițiilor de igienă şi sănătate publică, dacă este cazul. 

13. Raport asupra utilizării programelor de finanțare nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde amplasamentul, obiective, 
tip de investiție, lista cheltuielilor eligibile, costurile și stadiul proiectului, perioada derulării contractului), pentru solicitanții care au 

mai beneficiat de finanțare nerambursabilă începând cu anul 2007, pentru aceleași tipuri de investiții. 

14. Notificare, care sa certifice conformitatea proiectului cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și ca prin 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. 

15. Extrasul din strategie, care confirmă că investiția este în corelare cu strategia de dezvoltare locală a Asociației GAL Regiunea 

Rediu-Prăjeni 

16. Proiectul Tehnic, în vederea avizării de către CRFIR, va fi depus în termenul precizat în Notificarea AFIR, conform prevederilor 

HG 226/2015 cu modificările și completările ulterioare și a procedurilor în vigoare la momentul notificării 

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

18. Dovada achitarii integrale a datoriei față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere, dacă este cazul 

19. Declarația solicitantului privind prezența elementelor inovative, de mediu și climă 

20. Alte documente justificative, după caz. 
ATENŢIE! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanțare, termenul de valabilitate al acestora fiind 

în conformitate cu legislația în vigoare 
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Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul în vederea punctării criteriilor de selecție: 

 

Nr. crt Criterii de selecție Punctaj Observații 

CS1 Proiecte realizate în parteneriat 25 puncte 

Acest criteriu este considerat îndeplinit dacă proiectul este realizat în 

parteneriat cu cel puțin o entitate din categoria beneficiarilor eligibili 

și dacă există un accord de parteneriat atașat Cererii de finanțare 

CS2 

Numărul de beneficiari finali vizati 

1. Numărul de beneficiari finali vizați de proiect: 

mai mare de 100  (30 puncte) 

2. Numărul de beneficiari finali vizați de proiect: 

între 50 – 100  (25 puncte) 

Maxim 30 puncte 

Acest criteriu este considerat îndeplinit prin detalierea în cadrul 

Studiului de fezabilitate /.Cererii de finanțare a numărului total de 

beneficiari direcți afectați de investiție. 

CS3 

Numărul de comunitati abordate din teritoriul 

GAL 

1. Proiectul se defășoară în cel puțin 3 localități  

- 15 puncte 

2. Proiectul se defășoară pe raza a 2 localități – 

10 puncte 

3. Proiectul se defășoară pe raza unei singure 

localități – 5 puncte 

Maxim 15 puncte 

Criteriul se îndeplinește prin detalierea în cadrul Studiului de 

fezabilitate / Cererii de finantare a locațiilor în care se va realiza 

implementarea proiectului. Se vor puncta cu 5 puncte acele proiecte 

care se implementează într-un singur UAT, cu 10 puncte acele proiecte 

care se implementează în 2 UAT-uri și cu 15 puncte acele proiecte care 

se implementează în 3 sau mai multe UAT-uri. 

CS4 

Numărul de arii protejate (inclusiv zone 

Natura2000) si zone de înaltă valoare naturală 

abordate.  (max 20 puncte) 

1. Proiectul vizează 3 arii protejate – 20 puncte 

2. Proiectul vizează mai mult de 3 arii protejate 

– 30 puncte  

Maxim 30 puncte 

Criteriul se îndeplinește prin detalierea în cadrul Studiului de 

fezabilitate / Cererii de finantare (sectiunea indicatori de monitorizare) 

a ariilor protejate (inclusive zone Natura 2000) în care se va realiza 

implementarea proiectului. 

5 TOTAL 100 puncte  

Pentru această măsură pragul minim este de 30 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.  În cazul proiectelor cu același punctaj și aceeași valoare a sprijinului, departajarea acestora se va face 

în ordinea următoarelor criterii de departajare: 

1. Numărul de zone Natura 2000 vizate prin proiect; 

2. Numărul de beneficiari finali vizati 

3. Numărul de comunitati abordate din teritoriul GAL 
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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  

 

 

Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al Asociației GAL Regiunea Rediu-Prăjeni 

La nivelul Asociației GAL Regiunea Rediu-Prăjeni selecția proiectelor va fi realizată de către un Comitet de Selecție format din minimum 7 

membri GAL. 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.gal-rediu-

prajeni.ro. După consultarea Raportului de Selecție, solicitanții  au posibilitatea de a depune contestații. Contestațiile vor putea fi depuse la 

GAL, în termen de 3 zile lucrătoare de la afișarea pe site-ul GAL (www.gal-rediu-prajeni.ro). Contestațiile primite vor fi analizate de către o 

Comisie de  soluționare a Contestațiilor înființată la nivelul GAL. 

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, la data estimativă 15 martie 2018.  

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.gal-rediu-prajeni.ro. 

Solicitanții pot obține informații detaliate la: telefon 0232/227622, e-mail: galrediuprajeni@yahoo.ro, adresa: Șoseaua Copoului, nr. 

42, sat Breazu, comuna Rediu, județul Iași. 
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