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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  

 

Sesiunea nr. 2, apelul de selecție nr. 1 - Măsura 7 /6B)        Data publicării: 14.05.2018 

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 7 „Dezvoltare locală în regiunea Rediu Prăjeni” sunt de 216.578 euro. 

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de 76.578 euro. 

Intensitatea sprijinului acordat în cadrul acestei măsuri este de: 

✓ 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele negeneratoare de venit aplicate de autoritățile publice locale și ONG-uri 

✓ 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit aplicate de ONG‐uri 

Beneficiari eligibili:  

✓ Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare; 

✓ Unități de cult conform legislației în vigoare; 

✓ ONG-uri definite conform legislatiei in vigoare; 

✓ Persoane fizice autorizate/societati comerciale care detin in administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publica, de clasa B. 

Cheltuieli eligibile: 

1) Infrastructură rutieră de interes local (drumuri de interes local: drumuri comunale, drumuri vicinale, străzi din interiorul localităților din 

spațiul rural, definite conform legislației naționale în vigoare): construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei de drumuri de interes 

local. 

2) Infrastructura recreațională: crearea, modernizare/imbunatatirea, amenajarea spațiilor publice de agrement/recreere pentru populația 

rurală (ex:parcuri, spații de joacă pentru copii, terenuri de sport etc); 

3) Construirea/Extinderea/modernizarea/dotarea clădirilor publice și amenajarea de parcări, piețe, spații pentru organizarea de târguri etc.; 

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

nr.2, apelul de selecție nr. 1 pentru depunerea Cererilor de Finanțare pentru Măsura 7 „Dezvoltare locală în regiunea Rediu Prăjeni” 

din Strategia de Dezvoltare Locală a Asociației GAL Regiunea Rediu-Prăjeni 2014-2020 
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4) Achizitionarea de utilaje si echipamente pentru serviciile publlice (de dezapezire, intretinere spatii verzi, colectare deseuri menajere, 

reciclare etc); 

5) Învestiții privind îmbunătățirea siguranței publice prin înființarea/extinderea și/sau modernizarea rețelelor de iluminat public si/sau prin 

introducerea sistemelor de supraveghere; 

6) Investitii de uz public in infrastructura de agrement, in informarea turistilor si in infrastructura turistica la scara mica; 

7) Investitii in domeniul energiei din surse regenerabile si al economisirii energiei; 

8) Investitii in infrastructura educationala: infiintarea si modernizarea (inclusiv dotarea) gradinitelor, numai a celor din afara incintei scolilor 

din mediul rural, inclusiv demolarea, in cazul in care expertiza tehnica o recomanda; 

9) Restaurarea, conservarea si dotarea cladirilor/monumentelor din patrimonial cultural imobil de interes local de clasa B; 

10) Restaurarea, conservarea si/sau dotarea asezamintelor monahale de clasa B; 

11) Modernizarea, renovarea si/sau dotarea caminelor culturale; 

12) Amenajare alei pietonale; 

13) Achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, licente, drepturi de autor, marci; 

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

Solicitantului aferent acestei măsuri. 

Solicitantul nu trebuie să fie în insolventa sau incapacitate de plata 

EG1 Solicitantul să se încadreze in categoria beneficiarilor eligibili 

EG2 Investiția să se încadreze în cel puțin una din acțiunile eligibile prevăzute prin fișa măsurii 

EG3 Solicitantul se angajează să asigure mentenanța investitiei pe o perioada de minim 5 ani de la ultima plată  

EG4 Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al acesteia, prin intermediul Studiul de 

Fezabilitate/Documentațiile de Avizare pentru Lucrări de Intervenții/Memoriu justificativ 

EG5 Investiţia trebuie să respecte Planul Urbanistic General  

EG6 Solicitantul investițiilor trebuie să faca dovada proprietății/administrării bunului imobil 

EG7 Introducerea investiției din patrimoniul cultural de clasă (grupă) B în circuitul turistic, la finalizarea acesteia 

EG8 Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională/regională/județeană/locală aprobată corespunzătoare 

domeniului de investiții și să contribuie la atingerea obiectivelor prevăzute în Strategia de Dezvoltare Locală GAL Regiunea Rediu-Prăjeni 

EG9 Investiția trebuie să se realizeze pe teritoriul GAL Regiunea Rediu-Prăjeni 

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.  
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Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul sunt:  

Pentru componenta A: 

0. Cererea de Finanțare, componenta A (prezentată în Anexa 1 la Ghidul Solicitantului şi disponibilă în format electronic, la adresa 

www.gal-rediu-prajeni.ro). 

1. Studiul de Fezabilitate/Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție/Memoriul justificativ (în cazul dotărilor) 

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 aparțin domeniului public al comunei/ comunelor, întocmit conform 

legislației în vigoare privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, atestat prin Hotărâre a Guvernului și publicat în 

Monitorul Oficial al României.  și  

3.2 Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor și/ 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 și completările ulterioare, a administrației publice locale, adică să fi fost supusă 

controlului de legalitate al Prefectului, în condițiile legii . și/ sau  

3.3 Avizul administratorului terenului aparținând domeniulu public, altul decât cel administrat de primărie (dacă este cazul)

3.4 Pentru ONG-uri: Documente doveditoare privind dreptul de proprietate/ administrare pe o perioadă de 10 ani, asupra 

bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări, conform cererii de finanțare; 

5.  Avizul de conformitate al Operatorului Regional. 

6. Hotărârea Consiliului Local / Hotărârile Consiliului Local în cazul ADI/ Hotărârea Adunării Generală în cazul ONG/ 

GAL cu referire la următoarele puncte (obligatorii): 

o necesitatea, oportunitatea și potenţialul economic al investiţiei; 

o lucrările vor fi prevăzute în bugetul/ bugetele local/e pentru perioada de realizare a investiţiei; 

o angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanță a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei 

plăţi; 

o populația netă care beneficiază de infrastructura socială înființată/ îmbunătățită; 

o caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.); 

o nominalizarea reprezentantului legal al comunei/ADI/ONG/ GAL/ Instituției de Cult pentru relaţia cu GAL și AFIR în derularea 

proiectului. 

o angajamentul de asigurare a cofinanțării, dacă este cazul; 
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o angajamentul solicitantului că va asigura funcționarea prin operaționalizarea infrastructurii de către o entitate acreditată 

ca furnizor de servicii sociale; 

o angajamentul solicitantului că va asigura sustenabilitatea proiectului din surse proprii sau prin obținerea finanțării din cadrul 

Axei 5 POCU, prin depunerea unui proiect distinct cu respectarea condițiilor specifice POCU. 

 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 și statutul ADI/ONG/ GAL 

11.1 Notificare privind conformitatea proiectului cu condițiile de igiena şi sănatate publică sau  

11.2 Notificare că investiția nu face obiectul evaluarii condițiilor de igienă și sănătate publică, dacă este cazu 

12. Lista agentilor economici deserviţi de proiect, care va conţine denumirea, adresa, activitatea desfăşurată, codul proiectului 

cu finanțare europeană și valoarea totală a investiției, pentru fiecare investiție accesibilizată şi a institutiilor de sociale și de 

interes public deservite direct de proiect. 

13. Raport asupra utilizării programelor de finanţare 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 să certifice conformitatea proiectului cu legislația în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și că 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 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 Regiunea Rediu-Prăjeni 

17.Copie document reprezentant legal 

19.Acord de parteneriat în cazul proiectelor inițiate de un parteneriat între cel puțin 2 entități.  

20. Alte documente justificative (se vor specifica după caz). 

ATENŢIE! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanţare, termenul de valabilitate al acestora fiind în 

conformitate cu legislaţia în vigoare. 
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Pentru componenta B: 

0. Cererea de Finanțare, componenta B (prezentată în Anexa 1 la Ghidul Solicitantului şi disponibilă în format electronic, la adresa 

www.gal-rediu-prajeni.ro). 

1.1 Studiu de Fezabilitate /Documentaţie de Avizare pentru Lucrări de intervenţii, 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 

1.2 Memoriu justificativ (în cazul dotărilor) 

2. Certificatul de Urbanism 

3.1 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 (copie după 

Monitorul Oficial) și în situația în care în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public, investițiile care fac obiectul proiectului, nu 

sunt incluse în domeniul public sau sunt incluse într-o poziție globală, solicitantul trebuie să prezinte: 

şi 

Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor şi / sau completărilor la inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al 

comunei, 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. 

3.2. Documente doveditoare ale dreptului de proprietate /dreptul de uz, usufruct, superficie, servitude/administrare al ONG-urilor, 

Unităților de cult, Persoanelor fizice autorizate / societăților comerciale pe o perioada de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care se vor 

efectua lucrări conform cererii de finanţare; 

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

3.4 Pentru ONG-uri 

Documente doveditoare de către ONG-uri privind dreptul de 

proprietate /administrare pe o perioadă de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care se vor efectua lucrări, conform cererii de finanţare 

5.1 Hotărârea Consiliului Local pentru implementarea proiectului, cu referire la următoarele puncte (obligatorii): 

✓ necesitatea şi oportunitatea investiţiei; 

✓ lucrările sunt prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a investiţiei; 

✓ angajamentul de a suporta cheltuielile de întreţinere şi / sau reparare a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data 

efectuării ultimei plăți; 

✓ caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.); 

✓ nominalizarea reprezentantului legal al comunei pentru relaţia cu AFIR în derularea proiectului; 
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✓ detalierea activităţilor sociale/culturale desfășurate în ultimele 12 luni, anterioare datei depunerii Cererii de finanţare. 

 sau 

5.2 Hotărârea Adunării Generale pentru implementarea proiectului specific fiecărei categorii de solicitanți cu referire la însuşirea / 

aprobarea de către ONG, Unitate de cult, Persoană fizică autorizată / Societate Comercială a următoarelor (condiții obligatorii): 

✓ necesitatea şi oportunitatea investiţiei; 

✓ lucrările sunt prevăzute în bugetul solicitantului pentru perioada de realizare a investiţiei; 

✓ angajamentul de a suporta cheltuielile de întreţinere şi / sau reparare a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data 

efectuării ultimei plăți; 

✓ caracteristici tehnice investiției / investițiilor propuse (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.); 

✓ nominalizarea reprezentantului legal al solicitantului pentru relaţia cu AFIR în derularea proiectului 

✓ detalierea activităţilor sociale/culturale desfășurate în ultimele 12 luni, anterioare datei depunerii Cererii de finanţare. 

6.1 Certificatul de înregistrare fiscală 

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

Registrul Asociatiilor si Fundatiilor 

6.2.1 Actul de înfiinţare şi statutul ONG 

Sau 

6.2.2 Actul de înfiinţare şi statutul Aşezământului Monahal (Mânăstire , Schit sau Metoc) 

Sau 

6.2.3 Actul Constituiv, Certificatul de înregistrare a firmei, Hotărârea tribunalului de pe lâgă ONRC, Certificat constatator eliberat de ONRC 

10. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant (va cuprinde amplasamentul, obiective, 

tip de investiţie, lista cheltuielilor eligibile, costuri şi stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), pentru solicitanţii care au mai 

beneficiat de finanţare nerambursabilă începând cu anul 2007 pentru aceleaşi tipuri de investiţii. 

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. 

12. Declarația pe propria răspundere din care să reiasă că după realizarea investiției din patrimoniul cultural de clasă B, aceasta va fi 

înscrisă într-o rețea de promovare turistică 

Atenție! Înscrierea într‐o rețea de promovare turistică se va verifica la ultima tranșă de plată. 

13. Avizul emis de catre Ministerul Culturii sau, dupa caz, de catre serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii, respectiv 

Directiile Judetene pentru Cultura pe raza carora sunt amplasate obiectivele, conform Legii 422/2001 privind protejarea monumentelor 
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istorice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care sa confirme faptul ca obiectivul propus spre finantare face parte din 

patrimoniul cultural de interes local - grupa B si ca se poate interveni asupra lui (documentatia este adecvata). 

14. Dovada eliberata de Muzeul judetean, prin care se certifica verificarea documentara si pe teren, daca este cazul, asupra unor 

interventii antropice cu caracter arheologic in perimetrul aferent proiectului propus pentru finantare nerambursabila (OG 43/2000, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare). 

15. 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 

Regiunea Rediu-Prăjeni 

16. Document eliberat de Primărie/ Centrul eparhial (în cazul Unităţilor de Cult)/Comitet director al ONG/Societate comercială, din 

care să rezulte numărul de activităţi desfășurate ce au avut loc în ultimele 12 luni, anterioare datei depunerii Cererii de Finanţare 

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

20. Copie Ordin de clasare ca monument istoric de interes local clasa (grupa) B conform Legii 422/2001 și copie Monitor Oficial al 

României Partea I în care a fost publicat, dacă este cazul.  

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

22. Alte documente justificative (se vor specifica de către solicitant, după caz). 

Atenție! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanțare, termenul de valabilitate ale acestora fiind 

în conformitate cu legislația în vigoare. 

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

Nr. 
crt 

Criterii de selecție Punct
aj 

Documente verificate 

1 Proiecte care deservesc localități cu o populație 
cât mai mare 

Se consideră numărul  total de locuitori ai  comune,conf
orm  recensământului  populaţiei şi locuinţelor  din anul 
2011 – Rezultate  finale ‐ Tabel 3: 

a) Peste 5000 – 25 p 
b) 3500 –4999 – 20 p  
c) 2500 – 3499 – 15 p 
d) 1000 – 2499 – 10 p 

 

Max 
25 p  

 

Numărul total al populației comunei este conform 
Rezultatului final al recensământului populației și locuințelor 
din anul 2011 – Tabelul nr. 3 „Populația stabile pe sexe și 
grupe de vârstă – județe, municipii, orașe, comune”, (se va 
consulta colona nr. 1, Anexa 7. 
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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  

 

2 Proiectul deservește direct cât mai mulți locuitori 

Se consideră numărul locuitorilor deserviţi (Nd) direct 
de proiect raportat la numărul total al locuitorilor 
comunei (Ncom), totul înmulţit cu 25.  

𝑵𝒅 / 𝑵𝒄𝒐𝒎 x 25 

 Rezultatul va fi exprimat de un număr cu 4 
zecimale 

25 p Numărul locuitorilor deserviți se va verifica în SF/MJ și în 
Cererea de finanțare, Anexa Indicatori de Monitorizare 

 

Numărul total al locuitorilor comunei se va verifica în Anexa 
7, tabelul nr. 3,  

Hotărârea Consiliului Local/ Hotărârile Consiliilor Locale 

3 Proiectul conține componente inovative sau de 
protecția mediului și climă  

15 p Se va verifica documentul 12 -  Declarația privind elementele 
inovative, de mediu si clima la prezentul Ghid 

4 Gradul de sărăcie al zonei în care va fi 
implementat proiectul  

15 p Se va verifica în Anexa 12  la prezentul Ghid; 

Localități cu grad scăzut de sărăcie  

IDUL > 70                                                5 p 

Localitati cu grad de saracie mediu 

IDUL cuprins intre 50-70                           10 p 

Localitati cu grad de saracie ridicat 

IDUL <50                                                 15 p 

5  

Crearea de noi locuri de muncă cu normă întreagă 

20 p Criteriul de selecție va fi punctat în cazul în care proiectul 
prevede crearea a cel puțin un loc de muncă. 

 TOTAL  Maxim 100 puncte 

 

Pentru această măsură pragul minim este de 10 de puncta 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 locuitori deserviți de proiect;  

2. Numărul de locuri de muncă create.  

3. Proiectul conține componente inovative sau de protecția mediului și climă. 
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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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