
 

 

 

 

 

Variantă detaliată 

 

Apel de selectie nr.1/2018 

 

Apel de propuneri de proiecte nr.1/2018 pentru accesarea măsurii din SDL “GAL Valea Dunării 

Sudolt” 

 

Titlu măsură: Investiții în infrastructura socială care vizează și minoritatea romă 

Cod măsură: M10/6B 

 

Tipul măsurii: Investiții  

 

1. Data lansării apelului de selecție: 03.01.2018 orele 08:30 

 

2. Data limită de depunere a proiectelor: 03.04.2018 orele 17.00 

 

3. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: la sediul Asociației GAL Valea Dunării 

Sudolt din Comuna Bârca, str. Mihai Viteazu nr. 244- în incinta Caminului Cultural, Județul Dolj înaintea 

datei limită de depunere, specificată în Anunțul de deschidere a apelului de propuneri de proiecte, în 

intervalul luni-joi 08.30-17.00, vineri 08:30 – 14:30; 

 

4. Fondul disponibil- alocat în sesiune: 240.000 EURO 

 Suma maximă nerambursabilă care poate fi alocată pentru finanțarea unui proiect: 200.000 de 

Euro/proiect  

 Valoarea maximă eligibilă (sumă nerambursabilă): nu poate depăși 200.000 euro/proiect 

 Intensitatea sprijinului: 100% din cheltuielile eligibile  

 

5. Modelul Cererii de Finanțare pe care trebuie sa il folosească solicitanții: Formularul standard 

al Cererii de Finanțare - versiune editabilă- poate fi accesat pe pagina de internet www.galvds.ro 

secțiunea Măsuri – Măsura 10/6B. 

 

6. Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea 

proiectului: 

 

http://www.galvds.ro/


 

 

 1.1 Studiul de Fezabilitate/ Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii  întocmite 

conform legislaţiei în vigoare privind conţinutului cadru al documentaţiei tehnico‐ economice 

aferente investiţiilor publice,  precum  şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului 

general pentru obiecte de investiţii şi lucrări de intervenţii). 

Pentru proiectele demarate din alte fonduri și nefinalizate, inclusiv în cazul în care pe amplasamentul 

pe care  se propune investiția exista suprapuneri parțiale cu proiecte anterior finanțate, în 

completarea documentelor solicitate la punctul 1, solicitantul trebuie să depună un raport de expertiză 

tehnico‐ economică din care să reiasă stadiul investiției, indicând componentele/acțiunile din proiect 

deja realizate, componentele/acțiunile pentru care nu mai există finantare din alte surse, precum și 

devizele refăcute cu valorile rămase de finanțat.  Cheltuielile aferente tronsoanelor executate parțial 

sau total sunt neeligibile și se includ în bugetul proiectului în coloana cu cheltuieli neeligibile. 

 

1.2  Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente  

 

1.3  Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor.  

 

ATENȚIE! În cazul proiectelor care prevăd modernizarea/ finalizarea construcţiilor existente/ achiziţii 

de utilaje cu montaj care schimbă regimul de exploatare a construcţiei existente, se ataşează la Studiul 

de fezabilitate, obligatoriu Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente și Raportul 

privind stadiul fizic al lucrărilor.  

 

  2. Certificat de Urbanism, valabil la data depunerii Cererii de Finanţare, eliberat în condiţiile 

Legii nr.50/1991, republicată cu modificările si, completările ulterioare, privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcţii (dacă este cazul).* 

*Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General în vigoare! 

 

  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 

 

  3.2. În situaţia în care în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public drumurile care fac 

obiectul proiectului nu sunt incluse în domeniul public sau sunt incluse într‐ o poziţie globală sau nu 

sunt clasificate, solicitantul trebuie să prezinte Hotărârea/hotararile consiliului local privind aprobarea 

modificărilor şi / sau completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii 

poziţiei 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, în privința supunerii acesteia controlului de legalitate al Prefectului, în 



 

 

condiţiile legii (este suficientă prezentarea adresei de înaintare către instituţia prefectului pentru 

controlul de legalitate). 

 

Sau 

 

3.3 Avizul administratorului terenului aparţinând domeniului public, altul decat cel administrat 

de primarie (dacă este cazul) 

 

3.4  Documente doveditoare de către ONG‐ uri privind dreptul de proprietate/dreptul de uz, 

uzufruct, superficie, servitute/ administrare pe o perioadă de 10 ani, asupra bunurilor imobile la care 

se vor efectua lucrări, conform cererii de finanţare; 

 

4. Hotărârea Consiliului Local/Hotărârile Consiliilor Locale în cazul ADI/Hotărârea  Adunării 

Generale în cazul ONG pentru implementarea proiectului, cu referire la însuşirea/aprobarea  

de către Consiliul Local/ONG a următoarelor puncte (obligatorii): 

• Necesitatea, oportunitatea și potenţialul economic al investiţiei;  

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

• Angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanță a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani 

de la data efectuării ultimei plăţi;  

• Populație netă care beneficiază de infrastructura socială înființată/îmbunătățită;  

• Caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.);  

• Nominalizarea reprezentantului legal pentru relaţia cu GAL și AFIR în derularea proiectului.  

• Angajamentul de asigurare a cofinantarii, daca este cazul.  

• Angajamentul solicitantului că va asigura funcționarea prin operaționalizarea infrastructurii de  

către o entitate acreditată ca furnizor de servicii sociale;  

• Modul de asigurare a sustenabilități proiectului din surse proprii sau prin obținerea finanțării din 

cadrul POCU. 

 

Important! 

Solicitanţii publici au obligaţia de excludere a oricărei contribuţii publice directe de la Bugetul 

de stat pentru investiţiile care urmează a se realiza, plăţile (pentru cheltuielile neeligibile etc.) 

urmând să fie efectuate numai din surse proprii sau atrase. 

 

 

5.1. Certificat de Înregistrare Fiscală 

 

5.2. Încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, definitivă si irevocabilă/ 

Certificat de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor 

 



 

 

Şi 

 

5.2.1. Actul de înfiinţare şi statutul ADI/ONG 

 

Important! 

Din actul de înfiinţare şi statutului ADI trebuie să reiasă că obiectivele ADI includ şi investiţiile 

specifice Măsurii 10/6B “Investiții în infrastructura socială care vizează și minoritatea romă” 

 

6. Document de la bancă/trezorerie cu datele de identificare ale băncii/trezoreriei şi ale contului 

aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa băncii / trezoreriei, codul IBAN al contului în care se 

derulează operaţiunile cu AFIR). 

 

7. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant (va 

cuprinde amplasamentul investiţiei, 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. 

 

8. Extrasul din strategie, care confirmă dacă investiția este în corelare cu orice strategie   de 

dezvoltare națională / regional / județeană / locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții 

precum și copia hotărârii de aprobare a strategiei. 

 

9. Copie document de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului. 

 

10. Declarație pe propria răspundere a solicitantului dată de reprezentantul legal de proiect ca va 

depune în cadrul POCU 2014-2020, AP 5/PI 9.vi/OS 5.2 pentru pachetul „soft” pentru costurile de 

funcționare ale investiției pe durata implementării. 

 

11. Declarația pe propria răspundere privind eligibilitatea solicitantului. 

 

12. Certificat de acreditare emis de Ministerul Muncii și Justiției Sociale al furnizorului de servicii 

sociale (document obligatoriu la depunerea cererii de finantare). 

 

13. Contract de parteneriat public-privat între UAT și furnizorul de servicii sociale acreditat care va 

asigura funcționarea prin operaționalizarea infrastructurii (daca este cazul). 

 

14. Acord de parteneriat (daca este cazul). 

 

15. Fișa măsurii 

 



 

 

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

 

ATENTIE! Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanţare, termenul de 

valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 

 

Atentie! 

A1-Formularul Cererii de Finantare va fi insotit in mod obligatoriu de Formularul de buget 

conform HG 907/2016. 

 

 

 

 

7. Cerințele de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv metodologia de 

verificare a acestora: 

 

EG1 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Fișa măsurii din SDL 

 

Documente comune: Certificat de 

înregistrare fiscală, Punctul/ 

punctele de lucru, după caz ale 

solicitantului, trebuie să fie situate 

în teritoriul GAL, investiția 

realizându-se în teritoriul GAL; 

Declarația pe proprie răspundere a 

solicitantului privind datoriile 

fiscale restante;  

 

Documente de înființare specifice 

categoriei de beneficiari: 

În cazul comunelor, nu se verifică 

niciun document 

În cazul ONG/ ADI: actul de 

înfiinţare şi statutul, încheiere 

privind înscrierea în registrul 

asociaţiilor şi fundaţiilor, rămasă 

Se verifică dacă informaţiile menţionate în Cererea de 

Finanţare corespund cu cele menţionate în urmatoarele 

documente: numele solicitantului, statutul şi CIF/ CUI. 

Se verifică conformitatea informatiilor mentionate in Cererea 

de finanțare cu informațiile din documentele prezentate. 

Pentru proiectele de infrastructură socială: 

Furnizori de servicii sociale pot fi: 

 

1. Furnizori publici de servicii sociale: 

- structurile specializate din cadrul/ subordinea autorităţilor 

administraţiei publice locale şi autorităţile executive din 

unităţile administrativ-teritoriale organizate la nivel de 

comună, oraş, municipiu; 

- autorităţile administraţiei publice centrale ori alte instituţii 

aflate în subordinea sau coordonarea acestora, care au stabilite 

prin lege atribuţii privind acordarea de servicii sociale pentru 

anumite categorii de beneficiari; 

- unităţile sanitare, unităţile de învăţământ şi alte instituţii 

publice care dezvoltă, la nivel comunitar, servicii sociale 

integrate. 



 

 

definitivă/ Certificat de 

înregistrare în registrul asociaţiilor 

şi fundaţiilor, actele doveditoare 

ale sediului 

În cazul persoanelor juridice de 

drept privat cu scop patrimonial: 

Extrasul de informații de la 

registrul comerțului emis la data 

cererii de finanțare, Certificatul de 

înregistrare fiscală 

 

În cazul formelor asociative: 

Hotărâre judecătorească privind 

înregistrarea persoanei juridice 

pentru forme asociative constituite 

conform Legii 1/2000;  

Certificatul de înregistrare în 

registrul comerțului/ Statutul 

asociației (formei asociative) în 

cazul în care aceasta nu este 

înregistrată la ONRC,  

 

-Declaratia pe propria răspundere 

de la secțiunea F a cererii de 

finanţare. 

 

Documente specifice tipului de 

proiect și categoriei de beneficiari 

 

 

2. Furnizorii privati de servicii sociale: 

- organizațiile neguvernamentale, respectiv asociatiile si 

fundatiile, inclusiv GAL; 

- cultele recunoscute de lege;  

- persoanele fizice autorizate în conditiile legii; 

- filialele si sucursalele asociatiilor si fundatiilor internationale 

recunoscute în conformitate cu legislatia în vigoare; 

- operatorii economici cu scop lucrativ, pentru toate categoriile 

de servicii sociale organizate în condiţiile legii, cu excepţia 

celor prevăzute în Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, la 

art. 73 alin. (2) lit. a) şi c), la art. 77 şi 78, precum şi a celor 

prevăzute la art. 83. 

 

3. Parteneriat între autoritatea publică locală (APL) și un 

furnizor de servicii sociale: 

 

Documente Verificate:  

- Certificat de acreditare emis de Ministerul Muncii si 

Justiției Sociale al furnizorului de servicii sociale 

- Dovada existenței în teritoriul GAL a sediului/ filialei/ 

sucursalei/ punct de lucru al furnizorului de servicii sociale. 

- Actele juridice de înființare și funcționare specifice 

fiecărei categorii de solicitanți 

- Contract de parteneriat între APL și furnizorul de servicii 

sociale 

 

 

Pentru ADI, Expertul verifică dacă în Certificatul de 

înregistrare în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, Actul 

constitutiv și Statut sunt menţionate următoarele: denumirea 

asociaţiei, asociaţii,  sediul, durata, scopul înfiinţării şi 

membrii Consiliului Director.  

Se verifică dacă a fost desemnat un reprezentantul legal, 

pentru colaborare cu GAL si AFIR, în vederea realizării 

proiectului propus şi corespunde informaţiilor din Cererea de 

Finanțare. 

 

 



 

 

Se verifică Declarația F a cererii de finanţare - declaraţie pe 

proprie răspundere a solicitantului privind datoriile fiscale 

restante.  

 

Dacă în urma verificării documentelor reiese că solicitantul se încadrează în categoria solicitanţilor 

eligibili, expertul bifează căsuţa corespunzătoare solicitantului şi căsuţa DA.   

În cazul în care solicitantul nu se încadrează în categoria solicitanţilor eligibili, expertul bifează căsuţa 

NU, motivează poziţia lui în liniile prevăzute în acest scop la rubrica Observaţii, iar Cererea de 

Finanţare va fi declarată neeligibilă. Cu toate acestea, se continuă evaluarea tuturor criteriilor de 

eligibilitate pentru ca la final, solicitantul să fie înştiinţat de toate condiţiile neîndeplinite (dacă este 

cazul). 

  

EG2 Solicitantul nu trebuie sa fie in insolventă sau in incapacitate de plata; 

Expertul va verifica în Buletinul procedurilor de insolvență publicat pe site-ul Ministerului Justiției 

dacă solicitantul este în situația deschiderii procedurii de insolvență. Dacă se confirmă cel puţin una 

din aceste condiţii, expertul bifează căsuţa DA şi cererea de finanţare este neeligibilă. 

 

EG3 Solicitantul se angajeaza sa asigure intretinerea/mentenanta investitiei pe o perioada de 

minim 5 ani de la ultima plata 

 

DOCUMENTE PREZENTATE 

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Hotărârea Consiliului  Local (Hotărârile 

Consiliilor locale  în cazul ADI) și/ sau 

Hotărârea Adunării Generale a ONG/ 

document echivalent specific fiecărei 

categorii de solicitant 

 

Actul/ Hotărârea organului de decizie al 

persoanei juridice proprietare/ administrator 

de păduri privind implementarea proiectului, 

 

Declarația pe propria răspundere a 

solicitantului privind asigurarea 

sustenabilității investiției (pentru proiectele 

de infrastructură socială)  

Expertul verifică Hotărârile, cu referire la 

următoarele puncte (obligatorii): 

• Necesitatea, oportunitatea și potenţialul economic 

al investiţiei;  

• Lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele 

local/e pentru perioada de realizare a investiţiei;  

• Angajamentul de a suporta cheltuielile de 

mentenanță a investiţiei pe o perioadă de minimum 

5 ani de la data efectuării ultimei plăţi;  

• Populație netă care beneficiază de infrastructura 

socială înființată/îmbunătățită;  

• Caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, 

capacităţi etc.);  

• Nominalizarea reprezentantului legal pentru 

relaţia cu GAL și AFIR în derularea proiectului.  

• Angajamentul de asigurare a cofinantarii, daca 

este cazul.  



 

 

 

EG4 Investitia sa se incadreze in cel putin unul din tipurile de sprijin prevazute prin masura 

 

• Angajamentul solicitantului că va asigura 

funcționarea prin operaționalizarea infrastructurii 

de către o entitate acreditată ca furnizor de servicii 

sociale;  

• Modul de asigurare a sustenabilități proiectului 

din surse proprii sau prin obținerea finanțării din 

cadrul POCU. 

DOCUMENTE PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Fișa măsurii din SDL 

 

Studiul de Fezabilitate/ Documentatia de 

Avizare a Lucrarilor de Intervenții/ 

Memoriu Justificativ (doar în cazul 

achizițiilor simple și dotărilor care nu 

presupun montaj) întocmite conform 

legislaţiei în vigoare  

Certificatul de Urbanism, după caz 

 

În cazul proiectelor care vizează investiții 

asupra obiectivelor de patrimoniu: 

Avizul emis de către Ministerul Culturii sau, 

după caz, de către serviciile publice 

deconcentrate ale Ministerului Culturii 

respectiv Direcțiile Județene pentru Cultură 

sau de către Primării (pentru obiectivele de 

patrimoniu neclasificate) pe raza cărora sunt 

amplasate obiectivele, conform Legii nr. 

422/2001 privind protejarea monumentelor 

istorice, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, care să confirme 

faptul că obiectivul propus spre finanțare 

face parte din patrimoniul cultural de interes 

local și că se poate interveni asupra lui 

(documentația este adecvată) 

Se verifică dacă obiectivele proiectului se 

încadrează în cel puțin unul din urmatoarele: 

 Înființarea / Modernizarea și dotarea centrelor 

comunitare de zi fără cazare permanentă: 

centru comunitar pentru copii / persoane 

vârstnice /alte categorii, care fac parte din 

populația marginalizată, inclusiv minoritatea 

romă etc. 

 Înființarea / Modernizarea și dotarea oricărui 

tip de infrastructură socială care se adresează și 

minorității rome de la nivel local, menționata 

de Legea asistenței sociale nr. 292 din 2011 cu 

modificările ulterioare. 

 

Pentru proiectele de infrastructură socială: 

- Tipul de infrastructură: nu se finanțează 

infrastructuri de tip rezidențial (cu cazare). 

 



 

 

EG5 Respectarea prevederilor HG 226/2015. 

Documente verificate: 

Studiu de fezabilitate/Memoriu Justificativ 

 

EG6 Investiția trebuie să fie in corelare cu orice strategie de dezvoltare 

natională/regională/judeteană/locală aprobată; 

 

Dacă în urma verificării documentelor reiese faptul că investiția se încadrează într-o strategie de 

dezvoltare nationala, judeţeană, locală, expertul bifează căsuţa DA. Dacă în urma verificării 

documentelor reiese faptul că investiția nu se încadrează într-o strategie de dezvoltare locală sau 

judeţeană, națională, expertul bifează căsuţa NU, motivează poziţia lui în liniile prevăzute în acest 

scop la rubrica Observaţii, iar Cererea de Finanţare va fi declarată neeligibilă. 

 

EG7 Beneficiarul iși va lua angajamentul că va asigura sustenabilitatea proiectului din surse 

proprii sau prin accesarea de proiecte cu finanțare prin POCU. 

 

Lista monumentelor istorice 2015, conform 

Anexei nr.1 la Ordinul ministerului culturii și 

cultelor nr. 2314/2004, cu modificările 

ulterioare, astfel cum a fost modificată și 

completată prin Ordinul ministerului culturii 

nr.2.828/2015. (doar pentru obiectivele de 

patrimoniu din clasa/ grupa B) 

DOCUMENTE PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Extrasul din strategie  

Copia hotărârii de aprobare a strategiei 

 

Expertul verifică dacă din documentele 

prezentate rezultă că investiția este în corelare 

cu orice strategie de dezvoltare naţională / 

regională / județeană / locală aprobată, 

corespunzătoare domeniului de investiţii 

DOCUMENTE PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Documente verificate 

Hotărârea Consiliului  Local (Hotărârile 

Consiliilor locale  în cazul ADI) și/ sau 

Hotărârea Adunării Generale a ONG/ 

Expertul verifică Hotărârile, cu referire la 

următoarele puncte (obligatorii): 

• Necesitatea, oportunitatea și potenţialul economic 

al investiţiei;  



 

 

Dacă verificarea documentelor confirmă faptul că proiectul are Hotărârea Consiliului Local/ 

Hotărârile Consiliilor Locale sau Actul/ Hotărârea organului de decizie sau Declarația pe propria 

răspundere a solicitantului privind asigurarea sustenabilității investiției, cu punctele obligatorii 

menționate pentru realizarea investiţiei, expertul bifează căsuţa din coloana DA din fişa de verificare. 

În caz contrar, expertul bifează căsuţa din coloana NU şi motivează poziţia lui în rubrica „Observaţii” 

din fişa de evaluare generală a proiectului, criteriul de eligibilitate nefiind îndeplinit. 

 

EG8 Investitia sa se realizeze in teritoriul GAL Valea Dunarii Sudolt. 

Documente verificate: 

Studiu de fezabilitate/Memoriu Justificativ 

 

 

EG9 Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al 

acesteia 

document echivalent specific fiecărei 

categorii de solicitant 

 

Actul/ Hotărârea organului de decizie al 

persoanei juridice proprietare/ administrator 

de păduri privind implementarea proiectului, 

 

Declarația pe propria răspundere a 

solicitantului privind asigurarea 

sustenabilității investiției (pentru proiectele 

de infrastructură socială)  

• Lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele 

local/e pentru perioada de realizare a investiţiei;  

• Angajamentul de a suporta cheltuielile de 

mentenanță a investiţiei pe o perioadă de minimum 

5 ani de la data efectuării ultimei plăţi;  

• Populație netă care beneficiază de infrastructura 

socială înființată/îmbunătățită;  

• Caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, 

capacităţi etc.);  

• Nominalizarea reprezentantului legal pentru 

relaţia cu GAL și AFIR în derularea proiectului.  

• Angajamentul de asigurare a cofinantarii, daca 

este cazul.  

• Angajamentul solicitantului că va asigura 

funcționarea prin operaționalizarea infrastructurii 

de către o entitate acreditată ca furnizor de servicii 

sociale;  

• Modul de asigurare a sustenabilități proiectului 

din surse proprii sau prin obținerea finanțării din 

cadrul POCU. 

DOCUMENTE PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Documente verificate 

Hotărârea Consiliului  Local (Hotărârile 

Consiliilor locale  în cazul ADI) și/ sau 

Expertul verifică Hotărârile, cu referire la 

următoarele puncte (obligatorii): 

• Necesitatea, oportunitatea și potenţialul economic 



 

 

 

Secțiuni specifice: 

NOTĂ! 

Criteriile de eligibilitate de mai jos se vor verifica doar pentru tipurile de investiții indicate. Pentru 

celelalte tipuri de proiecte se va bifa „NU ESTE CAZUL”. 

 

EG10 Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General în vigoare*  

 

DOCUMENTE PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Certificatul de Urbanism Expertul verifică în baza informaţiilor din 

Certificatului de Urbanism, valabil la data 

depunerii Cererii de finantare, dacă 

investiţia respectă Planul Urbanistic General  

Expertul verifica dacă: 

 investiția  respectă toate 

specificațiile din Certificatul de 

Urbanism eliberat în temeiul 

Hotărârea Adunării Generale a ONG/ 

document echivalent specific fiecărei 

categorii de solicitant 

 

 

 

al investiţiei;  

• Lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele 

local/e pentru perioada de realizare a investiţiei;  

• Angajamentul de a suporta cheltuielile de 

mentenanță a investiţiei pe o perioadă de minimum 

5 ani de la data efectuării ultimei plăţi;  

• Populație netă care beneficiază de infrastructura 

socială înființată/îmbunătățită;  

• Caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, 

capacităţi etc.);  

• Nominalizarea reprezentantului legal pentru 

relaţia cu GAL și AFIR în derularea proiectului.  

• Angajamentul de asigurare a cofinantarii, daca 

este cazul.  

• Angajamentul solicitantului că va asigura 

funcționarea prin operaționalizarea infrastructurii 

de către o entitate acreditată ca furnizor de servicii 

sociale;  

• Modul de asigurare a sustenabilități proiectului 

din surse proprii sau prin obținerea finanțării din 

cadrul POCU. 



 

 

reglementărilor Documentației de 

urbanism faza PUG: 

sau 

 în situația în care investiția propusă 

prin proiect nu se regăsește în PUG, 

solicitantul va depune Certificatul de 

Urbanism eliberat în temeiul 

reglementărilor Documentației de 

urbanism faza PUZ.  

 

*Conform Legii nr. 50/1991:  

Art.2, alin (21) : 

Procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcții începe odată cu depunerea cererii 

pentru emiterea certificatului de urbanism în scopul obținerii, ca act final, a autorizației de 

construire și cuprinde urmatoarele etape: 

a)emiterea certificatului de urbanism; 

b) emiterea punctului de vedere al autorității competente pentru protecția mediului pentru 

investitiile care nu se supun procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului; 

c) notificarea de catre solicitant a autorității administrației publice competențe cu privire la 

menținerea solicitării de obținere, ca act final, a autorizației de construire, pentru investițiile la 

care autoritatea competentă pentru protecția mediului a stabilit necesitatea evaluării impactului 

asupra mediului și a emis îndrumarul conform legislației privind evaluarea impactului anumitor 

proiecte publice și private asupra mediului; 

d) emiterea avizelor și acordurilor, precum și a actului administrativ al autorității pentru protecția 

mediului competențe privind investițiile evaluate din punctul de vedere al impactului asupra 

mediului; 

e) elaborarea documentației tehnice necesare pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții, 

denumită în continuare documentatie tehnică - D.T.; 

f) depunerea documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea 

administrației publice competente; 

Art.6, . alin.(1) 

(1) Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autoritățile prevazute la art. 4 si la 

art. 43 lit. a) : 

a) fac cunoscute solicitantului informațiile privind regimul juridic, economic și tehnic al terenurilor 

și construcțiilor existente la data solicitării, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice și 

ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, după caz, 

avizate și aprobate potrivit legii; 



 

 

b) stabilesc cerințele urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcție de specificul 

amplasamentului; 

c) stabilesc lista cuprinzând avizele/acordurile necesare în vederea autorizării; 

d) încunostinteaza investitorul/solicitantul cu privire la obligația de a contacta autoritatea 

competentă pentru protecția mediului, în scopul obținerii punctului de vedere și, după caz, al 

actului administrativ al acesteia, necesare în vederea autorizării. 

Art.6, alin. (6) 

Certificatul de urbanism se emite și în urmatoarele situații: 

a) în vederea concesionării de terenuri, potrivit legii; 

b) în vederea adjudecării prin licitație a proiectării lucrărilor publice în faza de "Studiu de  

 

fezabilitate", potrivit legii; 

c) pentru cereri în justiție și operațiuni notariale privind circulația imobiliară, atunci când 

operațiunile respective au ca obiect: 

- comasarea, respectiv dezmembrarea terenurilor din/în cel puțin 3 parcele; 

- împărțeli ori comasări de parcele solicitate în scopul realizării de lucrari de construcții și de 

infrastructură; 

- constituirea unei servituți de trecere cu privire la un imobil. 

Operațiunile juridice menționate, efectuate în lipsa certificatului de urbanism, sunt lovite de 

nulitate. Solicitarea certificatului de urbanism este facultativă atunci când operațiunile de împarțeli 

ori comasări de parcele fac obiectul ieșirii din indiviziune, cu excepția situației în care solicitarea 

este facută în scopul realizării de lucrări de construcții și/sau de lucrări de infrastructură. 

Se vor respecta prevederile articolului nr.60 din R(UE) nr.1306/2013, potrivit căruia nu sunt create 

condițiile pentru a obține în mod necuvenit un avantaj. În conformitate cu prevederile art. 60 din 

Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, nu sunt eligibili beneficiarii care au creat în mod artificial 

condițiile necesare pentru a beneficia de finanțare în cadrul măsurilor PNDR 2014-2020. În cazul 

constatării unor astfel de situații, în orice etapă de derulare a proiectului, acesta este declarat 

neeligibil și se procedează la recuperarea sprijinului financiar, dacă s-au efectuat plăți.   

Art.7 alin. (2) 

Documentația tehnică - D.T. se elaborează în conformitate cu conținutul-cadru prevazut în anexa nr. 

1, în concordanță cu cerințele certificatului de urbanism, cu conținutul actului administrativ al 

autorității competente pentru protecția mediului, al avizelor și acordurilor cerute prin certificatul 

de urbanism și se intocmește, se semnează și se verifică, potrivit legii. 



 

 

  

 

 Dacă verificarea documentelor confirmă faptul ca investiția respecta Planul Urbanistic 

General, expertul bifează căsuţa din coloana DA din fişa de verificare. În caz contrar, expertul bifează 

căsuţa din coloana NU şi motivează poziţia lui în rubrica „Observaţii” din fişa de evaluare generală a 

proiectului, proiectul fiind neeligibil. 

 

 

EG11 Solicitantul investiţiilor trebuie să facă dovada proprietății terenului/ administrării în 

cazul domeniului public al statului 

 

DOCUMENTE PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR PREZENTATE 

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 si 

 În situaţia în care în Inventarul 

bunurilor care alcătuiesc domeniul 

public drumurile care fac obiectul 

proiectului nu sunt incluse în domeniul 

public sau sunt incluse într‐ o poziţie 

globală sau nu sunt clasificate, 

solicitantul trebuie să prezinte 

Hotărârea/hotararile consiliului local 

privind aprobarea modificărilor şi / sau 

completărilor la inventar în sensul 

includerii în domeniul public sau 

detalierii poziţiei 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, in privinta supunerii 

Expertul verifică dacă terenul pe care se 

amplasează proiectul este înregistrat în 

domeniul public. În situaţia în care în inventarul 

publicat în Monitorul Oficial al României 

drumurile sau terenurile care fac obiectul 

proiectului nu sunt incluse în domeniul public, 

sunt incluse într-o poziţie globală sau nu sunt 

clasificate, expertul verifică legalitatea 

modificărilor/completărilor efectuate şi dacă 

prin acestea se dovedeşte că terenul sau 

drumurile care fac obiectul proiectului aparţin 

domeniului public. În cazul proiectelor privind 

infrastructura educaţională, expertul verifică 

dacă terenul pe care se amplasează proiectul 

este înregistrat în domeniul public şi este în 

afara incintei şcolilor din mediul rural. Dacă în 

inventarul bunurilor ce aparţin domeniului 

public al comunei, publicat în Monitorul Oficial 

al României, terenurile care fac obiectul 

proiectului nu sunt incluse în domeniul public, 

sau sunt incluse într-o poziţie globală, expertul 

va ţine cont de Hotărârea Consiliului Local 

privind aprobarea modificărilor şi/sau 

completărilor la inventar în sensul includerii în 

domeniul public sau detalierii poziției globale 

existente. Nu este necesară prezentarea 



 

 

Conform Ghidului sub-măsurii 19.2: 

 Proiectele de infrastructură socială trebuie să asigure funcționarea prin operaționalizarea 

infrastructurii de către o entitate acreditată ca furnizor de servicii sociale; beneficiarii măsurilor de 

finanțare ai infrastructurii sociale trebuie să asigure sustenabilitatea proiectelor din surse proprii 

sau prin obținerea finanțării în cadrul Axei 5 POCU, prin depunerea unui proiect distinct cu 

respectarea condițiilor specifice POCU; Prin aceste proiecte nu pot fi finanțate infrastructuri de tip 

rezidențial; 

Pentru proiectele de infrastructură socială, furnizorii de servicii sociale pot fi: 

1. Furnizori publici de servicii sociale: 

- structurile specializate din cadrul/subordinea autorităţilor administraţiei publice locale şi 

acesteia controlului de legalitate al 

Prefectului, în condiţiile legii (este 

suficientă prezentarea adresei de 

înaintare către instituţia prefectului 

pentru controlul de legalitate).                                                                          

SAU avizul administratorului terenului 

aparţinând domeniului public, altul 

decat cel administrat de primarie (dacă 

este cazul) 

  

  

Documente doveditoare de către 

ONG‐ uri privind dreptul de 

proprietate/dreptul de uz, uzufruct, 

superficie, servitute/ administrare pe o 

perioadă de 10 ani, asupra bunurilor 

imobile la care se vor efectua lucrări, 

conform cererii de finanţare. 

extrasului de carte funciară privind intabularea 

terenului în faza de evaluare/selectare, acesta 

fiind obligatoriu de prezentat la ultima cerere de 

plată. În cazul solicitanţilor publici care 

realizeaza investiţii de infrastructură şi pe alte 

terenuri publice ce nu aparţin solicitantului, ci 

altei unităţi administrativ teritoriale, se verifică 

în plus, dacă acesta şi-a dat acordul pentru 

realizarea investiţiei. Pentru ONG-uri, se 

verifica dacă actul de proprietate sau contractul 

de concesiune asupra clădirii/terenului care 

face/fac obiectul cererii de finanţare, certifică 

dreptul de proprietate/folosinţă asupra acestora 

(minim10 ani). În cazul contractelor de 

concesiune se verifică adresa emisă de 

concendent din care să reiasă situaţia privind 

respectarea clauzelor contractuale, realizarea 

investiţiilor prevăzute în contract şi alte clauze. 

În cazul în care solicitantul nu şi-a respectat 

obligaţiile contractuale sau nu deţine drept de 

folosinţă asupra imobilului concesionat inclusiv 

pe perioada de monitorizare, criteriul nu este 

indeplinit. De asemenea expertul verifică dacă 

investiția se realizeză la nivel de comună, 

respectiv în satele componente. 



 

 

autorităţile executive din unităţile administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună, oraş, 

municipiu; 

- autorităţile administraţiei publice centrale ori alte instituţii aflate în subordinea sau coordonarea 

acestora care au stabilite prin lege atribuţii privind acordarea de servicii sociale pentru anumite 

categorii de beneficiari; 

- unităţile sanitare, unităţile de învăţământ şi alte instituţii publice care dezvoltă, la nivel comunitar, 

servicii sociale integrate. 

2. Furnizorii privati fi: 

- organizațiile neguvernamentale, respectiv asociatiile si fundatiile, inclusiv GAL; 

- cultele recunoscute de lege;  

- persoanele fizice autorizate în conditiile legii; 

- filialele si sucursalele asociatiilor si fundatiilor internationale recunoscute în conformitate cu 

legislatia în vigoare; 

- operatorii economici cu scop lucrativ, pentru toate categoriile de servicii sociale organizate în 

condiţiile legii, cu excepţia celor prevăzute în Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, la art. 73 alin. 

(2) lit. a) şi c), la art. 77 şi 78, precum şi a celor prevăzute la art. 83. 

Conform art.42, alin. (4) din Legea asistentei sociale nr. 292/2011: 

... 

“(4) În scopul dezvoltării serviciilor sociale, autoritățile administrației publice locale pot încheia 

contracte de parteneriat public-privat , în condițiile Legii parteneriatului public-privat nr 178/2010, 

cu modificările și completările ulterioare” 

 Investițile sunt eligibile dacă operațiunile relevante sunt implementate în conformitate cu 

planurile de dezvoltare a municipalităților și a satelor în zonele rurale și a serviciilor de bază oferite 

de acestea, acolo unde există asemenea planuri, și sunt coerente cu orice strategie de dezvoltare 

locală relevantă;  

În cazul în care proiectul impune investiții în restaurarea monumentelor clasate în grupa A valorică 

(monumente istorice de valoare națională și universală) sau obiectivelor culturale de interes local, se 

va prezenta avizul din partea Direcțiilor Județene de Cultură. 



 

 

 

Dacă verificarea documentelor confirmă apartenenţa la domeniul public,  expertul bifează căsuţa 

din coloana DA din fişa de verificare.  În caz contrar, expertul bifează căsuţa din coloana NU şi 

motivează poziţia lui în rubrica „Observaţii” din fişa de evaluare generală a proiectului, proiectul fiind 

neeligibil.  

 

 

8. Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL: 

 

Selectarea proiectelor depuse la GAL Valea Dunării Sudolt se va face de către Comitetul de Selecție, 

care reprezintă organismul tehnic cu rol decizional privind selectarea pentru finanțare a proiectelor depuse 

în cadrul GAL-ului. Acesta va decide prin regula „dublului cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor 

este necesar ca în momentul selecției să fie prezenti cel putin 50% din membrii Comitetului de Selecție, 

din care peste 50% să fie din mediul privat si societate civilă. Au fost numiți de către Adunarea Generală 

membrii Comitetului de Selecție, dar și supleanții acestora. Pentru fiecare funcție din cadrul Comitetului 

de Selecție a fost prevăzut  un supleant. Daca o persoana din componenta Comitetul de Selectie nu poate 

participa, din motive obiective, la lucrările unei sesiuni de selecție, aceasta va fi inlocuită prin convocarea 

supleantului care va prelua atribuțiile titularului. În acest caz, persoana în cauza va întocmi un document 

justificativ. Daca unul din proiectele depuse pentru selectare aparține unuia din membrii Comitetului de 

Selecție, acesta nu are drept de vot și nu va participa la intâlnirea comitetului respectiv. Comitetul de 

Selecție a proiectelor va fi format din 7 membri, dintre care 3 aparținând sectorului public, 2 din sectorul 

privat, 2 reprezentanți ai societății civile. Comitetul de Selectare a proiectelor va aproba toate Rapoartele 

de Selecție pentru fiecare sesiune de proiecte lansată de către GAL Valea Dunării Sudolt, în cadrul 

Strategiei de Dezvoltare Locală. Aceste rapoarte vor fi întocmite de către membrii departamentului 

tehnic/administrativ. În urma finalizării procesului de selecție se va intocmi raportul de selecție 

intermediar iar solicitanții vor fi notificați prin e-mail și telefonic asupra rezultatului obținut.  

 

În aceeași zi cu întrunirea Comitetului de Selecție va fi postat pe site-ul GAL Raportul de selecție 

intermediară. Beneficiarii notificați pot depune contestații la sediul GAL-ului. Termenul de depunere a 

contestațiilor este de 3 zile lucrătoare de la data întocmirii raportului de selecție și publicarea acestuia pe 

site-ul GAL, ziua 1 a perioadei de depunere a contestațiilor fiind prima zi lucrătoare ulterioară celei a 

întocmirii raportului. Contestatiile vor fi depuse fizic la sediul Asociatiei GAL Valea Dunarii Sudolt in 3 

exemplare (1 original si 2 copii) din care 1 exemplar ramane in posesia beneficiarului dupa primirea nr. de 

inregistrare la GAL. Acestea vor fi analizate de catre Comitetul de Contestatii în termen de 5 zile 

lucrătoare de la data ultimei zile de depunere a contestațiilor.  

În urma verificării contestațiilor depuse, Comisia de Contestații va emite un Raport de contestații care va 

conține rezultatele acestora.  

Comisia de Soluționare a Contestațiilor va analiza doar proiectele care au făcut obiectul contestațiilor și 

procedura de evaluare va fi aceeași care a stat la baza evaluării și scorării proiectului, respectiv de către 



 

 

Comitetul de Selectie a proiectelor. Rezultatul Raportul de contestatii va fi adus la cunostinta 

contestatarului, va fi afișat la sediul GAL-ului și postat pe site-ul acestuia. Dupa afișarea Raportului de 

contestații soluția va rămane definitivă.  În acest sens se va întocmi Raportul de Selecție finală ce va fi 

postat pe site-ul GAL și afișat la sediul GAL. 

Toate persoanele de la nivelul GAL-ului implicate în evaluarea și selecția proiectelor (membri în 

Comitetul de Selecție, în Comisia de Soluționare a Contestațiilor sau angajații GAL implicati în procesul 

de evaluare) vor completa o Declarație privind evitarea conflictului de interese. Toate proiectele selectate 

de GAL vor fi depuse de către GAL la OJFIR în termen de maxim 15 zile de la emiterea Raportului de 

Selecție final și publicarea acestuia pe site-ul GAL. 

 

9. Criteriile de selecție cu punctajele aferente, punctajul minim pentru selectarea unui proiect și 

criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj, inclusiv metodologia de verificare a 

acestora: 

 

A. PREZENTAREA PRINCIPIILOR SI CRITERIILOR DE SELECȚIE  

 

 PRINCIPII ȘI CRITERII DE SELECȚIE  PUNCTAJ MAX. 100p MODALITATEA DE 

VERIFICARE 

1. Principiul gradului de acoperire al populației 

deservite 

-numărul de persoane din categorii marginalizate 

înscrise la serviciul local public de asistență socială 

ce pot beneficia de servicii de asistență socială prin 

proiect. 

 

250-300 locuitori - 20p 

 

Pentru verificarea acestui 

criteriu de selecție se va avea 

în vedere consultarea 

documentelor emise de către 

Direcția de Asistență Socială 

Locală 
   >300 locuitori - 30p 

 

2.  Soluții inovative ”prietenoase cu mediul”  

 

 

DA - 10p 

Se va verifica dacă proiectul 

prevede acțiuni în sensul 

utilizării de energii 

regenerabile și/sau de protecție 

a mediului 

       NU - 0p 

3. Crearea de noi locuri de muncă cu normă 

întreagă* 

 1 loc de muncă - 15p Se va verifica numărul 

locurilor de muncă propuse 

prin proiect 

 >1 loc de muncă - 30p 

4. Proiectele prevăd obținerea de sprijin 

nerambursabil  în cadrul POCU 2014 – 2020, 

DA- 20p Se va verifica declarația pe 



 

 

 AP 5/PI 9.vi/OS 5.2 pentru pachetul „soft” 

pentru costurile de funcționare ale investiției pe 

durata implementării. 

 propria răspundere că va 

depune Proiect  în cadrul 

POCU 2014 – 2020, AP 5/PI 

9.vi/OS 5.2 

        NU - 0p 

5.   Principiul asocierii: 

- proiecte inițiate de un parteneriat între minim 

2 enități pe baza unui Acord de parteneriat 

DA - 10p Se va verifica Acordul de 

parteneriat 
NU - 0p 

Total 100 pct. 

Punctajul minim pe care trebuie să-l obțină un proiect pentru a putea fi finanțat: 10 de puncte. 

 

B. METODOLOGIA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECȚIE 

CS. 1. Principiul gradului de acoperire al populației deservite 

Dacă numărul de persoane din categorii marginalizate înscrise la serviciul local public de asistență socială ce 

pot beneficia de servicii de asistență socială prin proiect este între 250 și 300 de locuitori, expertul va înscrie 

20p în coloana punctaj 

Dacă numărul de persoane din categorii marginalizate înscrise la serviciul local public de asistență socială ce 

pot beneficia de servicii de asistență socială prin proiect este >300 locuitori, expertul va înscrie 30p în 

coloana punctaj 

CS.2 Soluții inovative ”prietenoase cu mediul”  

   Dacă criteriul este îndeplinit, expertul va înscrie 10 puncte în coloana punctaj.  

În caz contrar, expertul va înscrie 0 puncte. 

 

CS.3  Crearea de noi locuri de muncă cu normă întreagă* 

DOCUMENTE DE PREZENTAT PUNCTE VERIFICATE 

Documente emise de către Direcția 

 de Asistență Socială Locală 

Pentru verificarea acestui criteriu de selecție se va avea în 

vedere consultarea documentelor emise de către Direcția de 

Asistență Socială Locală  

DOCUMENTE DE PREZENTAT PUNCTE VERIFICATE 

Studiul de Fezabilitate Se verifică dacă proiectul prevede acțiuni în sensul utilizării 

de energii regenerabile și/sau de protecție a mediului 



 

 

   Dacă va fi creat 1 loc de muncă, expertul va înscrie 15 puncte în coloana punctaj.  

   Dacă vor fi create >1 loc de muncă, expertul va înscrie 30 puncte în coloana punctaj. 

 

 CS. 4 Proiectele prevăd obținerea de sprijin nerambursabil  în cadrul POCU 2014 – 2020, AP 5/PI 

9.vi/OS 5.2 pentru pachetul „soft” pentru costurile de funcționare ale investiției pe durata 

implementării. 

     Dacă criteriul este îndeplinit, expertul va înscrie 20 puncte în coloana punctaj.  

  În caz contrar, expertul va înscrie 0 puncte. 

   

 CS. 5  Principiul asocierii- proiecte inițiate de un parteneriat între minim 2 enități pe baza unui 

Acord de parteneriat 

  Dacă criteriul este îndeplinit, expertul va înscrie 10 puncte în coloana punctaj.  

În caz contrar, expertul va înscrie 0 puncte. 

 

În cazul egalității de puncte selecția se va prioritiza în funcție de următoarele criterii (în această 

ordine):  

CS4 - Proiectele care prevăd obținerea de sprijin nerambursabil  în cadrul POCU 2014 – 2020,  AP 

5/ PI 9.vi/OS 5.2 pentru pachetul „soft” pentru costurile de funcționare ale investiției pe durata 

implementării. 

CS3-  Crearea de noi locuri de muncă cu normă întreagă 

DOCUMENTE DE PREZENTAT PUNCTE VERIFICATE 

Studiu de Fezabilitate Se verifică numărul de locuri de muncă cu normă întragă 

propuse in proiect 

*pentru punctarea unui loc de muncă se va lua în 

considerare angajarea unei persoane cu normă întreagă sau 

angajarea mai multor persoane cu normă fractionară de 

lucru, care cumulate generează o normă întreagă 

DOCUMENTE DE PREZENTAT PUNCTE VERIFICATE 

Declarația pe propria răspundere a solicitantului  

că va depune Proiect  în cadrul POCU 2014 – 2020, 

AP 5/PI 9.vi/OS 5.2 

Se va verifica răspundere a solicitantului in acest 

sens  

DOCUMENTE DE PREZENTAT PUNCTE VERIFICATE 

Acordul de parteneriat Verificarea se realizează pe baza documentului  prezentat 



 

 

CS1 - Principiul gradului de acoperire al populației deservite 

 

În cazul în care egalitatea de puncte se menține proiectele vor fi departajate în funcție de CS1 – „Principiul 

gradului de acoperire al populației deservite”, urmând a avea prioritate proiectele care prevăd un grad mai mare 

de acoperire al populației deservite. 

C. PUNCTAJUL OBȚINUT DE SOLICITANT ÎN URMA VERIFICĂRII 

 

PRINCIPII ȘI CRITERII DE SELECȚIE PUNCTAJ  

CS1 Principiul gradului de acoperire al populației deservite  

CS2 Soluții inovative ”prietenoase cu mediul”    

CS3 Crearea de noi locuri de muncă cu normă întreagă  

CS4 Proiectele prevăd obținerea de sprijin nerambursabil  în cadrul 

POCU 2014 – 2020, AP 5/PI 9.vi/OS 5.2  pentru pachetul  „soft” 

pentru costurile de funcționare ale investiției pe durata 

implementării. 

 

CS5 Principiul asocierii: proiecte inițiate de un parteneriat între 

minim2 enități pe baza unui Acord de parteneriat 

 

 TOTAL ................. 

 

 

10. Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea solicitanților, 

publicarea raporturilor de selecție): 

În urma finalizării procesului de selecție se va intocmi raportul de selecție intermediara iar solicitanții 

vor fi notificați prin e-mail și telefonic asupra rezultatului obținut.  

 

11. Date de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate: 

 Direct la sediu Asociației GAL Valea Dunării Sudolt - Comuna Bârca, Strada Mihai Viteazu 

nr. 244(în incinta Căminului Cultural), Județul Dolj,  

 Telefon: 0251/356 654 

 E-mail: office@galvds.ro  

 

 

12. Alte informații pe care GAL le consideră relevante: 

     În etapa de autorizare a plaților, toate cererile de plată trebuie să fie depuse inițial la GAL. 

mailto:office@galvds.ro

