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ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA 

POIANA-VLADICAI 
CIF 36032089,  Sediu: Comuna Tomesti, Sat Tomesti, județul  Iasi, 

tel.:0799875715; 
e-mail: galpoianavladicai@g-mail.com 

 

Data publicării: 16.04.2018 

Sesiunea nr. 2, Apelul de Selecție nr. 1/M6.3/ 6B  

Data lansării apelului de selecție: 16.04.2018     Data limită de depunere a proiectelor: 23.07.2018  

Proiectele se depun la sediul GAL comuna Tomesti , Sat Tomesti,  Județul Iași,  de luni până vineri, în intervalul orar 08:30 – 15:30. 

Termenul limită de primire a proiectelor: 23.07.2018, ora 15:00 

       

    Pentru această măsură pragul  minim este de 30 de puncte. 

Fondurile disponibile pentru Măsura 6.3/6B „Imbunatatirea  situatiei minoritatilor in teritoriul Poiana Vladicai” sunt de maximum 

22.473,80  euro. 

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este de 22.473,80  euro. 

Intensitatea sprijinului acordat în cadrul acestei măsuri este de: 

• 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiecte negeneratoare de venit.  

• 80% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit 

Beneficiari eligibili:  

➢ Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare . 

➢ ONG-uri definite conform legislației în vigoare; 

➢ GAL - în cazul în care niciun alt solicitant nu-și manifestă interesul și se aplică măsuri de evitare a conflictului de 

interese. 

Asociația Grupul de Acțiune Locală POIANA-VLADICAI anunță lansarea în perioada 16 aprilie  – 23 iulie 2018 a apelului de selecție 

pentru depunerea Cererilor de Finanțare pentru Măsura 6.3/ 6B „Imbunatatirea  situatiei minoritatilor in teritoriul Poiana Vladicai” din Strategia 

de Dezvoltare locală a Asociației Grupul de Acțiune Locală POIANA-VLADICAI 2014-2020 
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ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA 

POIANA-VLADICAI 
CIF 36032089,  Sediu: Comuna Tomesti, Sat Tomesti, județul  Iasi, 

tel.:0799875715; 
e-mail: galpoianavladicai@g-mail.com 

Beneficiari indirecți: 
➢ Minoritățile din teritoriul GAL POIANA VLĂDICĂI.  

 

Cheltuieli eligibile pentru componenta 6.3 B 

 

• Campanie de informare privind sănătatea, educația, drepturi, etc.  

• Dotare/modernizare centru de consiliere. 

• Renovarea clădirilor publice şi amenajări de parcări, piețe, spatii pentru organizarea de târguri etc 

• Înființarea, amenajarea spațiilor publice de recreere pentru populația minoritara de pe teritoriul GAL Poiana 

Vladicai rurală (parcuri, spatii de joacă pentru copii, terenuri de sport, piste de biciclete); 

 

      Cheltuieli eligibile pentru componenta 6.3 A 

 

• Investiții de renovare, modernizarea şi dotarea aferentă a așezămintelor culturale, inclusiv prima achiziție de cărți, 

materiale audio, achiziționarea de costume tradiționale şi instrumente muzicale tradiționale în vederea promovării 

patrimoniului cultural imaterial ca parte componenta a proiectului.  

Solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate si eligibilitate menționate în ultima versiune a Ghidului 
Solicitantului aferent acestei măsuri, respectiv: 

EG1 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili (Se vor verifica actele juridice de înființare și funcționare, specifice 
fiecărei categorii de solicitanți);  

 
   EG2 Investiția trebuie să demonstreze oportunitatea și necesitatea socio-economică prin intermediul Memoriului justificativ;  
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tel.:0799875715; 
e-mail: galpoianavladicai@g-mail.com 

EG3 Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă de minim 5 ani, de la ultima plată (Se va verifica 
dacă solicitantul a depus angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanță a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data 
efectuării ultimei plăți); 

EG4 Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată (Se vor verifica declarația pe propria răspundere, Buletinul 
Procedurilor de Insolvență, alte documente specifice, după caz, fiecărei categorii de solicitanți). 

 
   EG5 Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin măsură;  

EG6 Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General (Se va verifica dacă investiția respectă toate specificațiile din Certificatul de 
Urbanism eliberat în temeiul reglementărilor Documentaţiei de urbanism faza PUG). 

 
   EG7 Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al acesteia;  

EG8 Investiția să se realizeze în teritoriu GAL „Poiana Vladicai” (Se va verifica dacă investiția se realizează la nivel de comună, respectiv în 
satele componente). 

 
   EG9 Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională/regională/județeana/locală aprobată,                  

corespunzătoare domeniului de investiții (Se verifică dacă investiția este în corelare cu Strategia GAL Poiana Vladicai). 

 

  EG10 Beneficiarul este obligat să nu înstrăineze sau / şi să modifice substanțial investiția realizată prin proiect pe perioada de      

valabilitate a Contractului de Finanțare. 

 

   EG11 Proiectul este dedicat acțiunilor pentru integrarea minorităților locale ,,POIANA VLADICAI” 
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ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA 

POIANA-VLADICAI 
CIF 36032089,  Sediu: Comuna Tomesti, Sat Tomesti, județul  Iasi, 

tel.:0799875715; 
e-mail: galpoianavladicai@g-mail.com 

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

www.galpoianavladicai.ro 

 

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul sunt: 

 

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

www.galpoianavladicai .ro . Măsura 6.3 are două variante a Anexei 1: Anexa 0.2 Cererea de Finanțare 6.3 b care este specifică sub-

măsurii 7.2 și Anexa 0.1. Cererea de Finanțare 6.3 a care este specifică sub-măsurii 7.6 din PNDR.) 

  1. Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții, 

1.2 Memoriul justificativ (în cazul dotărilor). 

2. Certificat de Urbanism 

3.1. Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei/comunelor 

3.2 Hotărârea/Hotărârile consiliului local privind aprobarea modificărilor şi/sau completărilor la inventar în sensul includerii în 

domeniul public sau detalierii poziţiei globale existente, 

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.Hotărârea Consiliului Local/Hotărârile Consiliilor Locale în cazul ADI/Hotărârea Adunării Generale în cazul ONG pentru 

implementarea proiectului, 

5.1. Certificat de înregistrare fiscală 
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5.2 Încheiere privind înscrierea în registrul asociațiilor şi fundațiilor, definitivă si irevocabilă/ Certificat deînregistrare în registrul 

asociaţiilor şi fundaţiilor 

5.2.1. Actul de înființare şi statutul ADI/ONG 

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 operațiunile 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. Declarația pe propria răspundere din care să reiasă că după realizarea investiției din patrimoniul cultural de clasă (grupă) B, 

aceasta va fi înscrisă într‐o rețea de promovare turistică. (dacă investiția impune) 

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

9.1 Notificare privind conformitatea proiectului cu condițiile de igiena şi sănatate publică 

sau 

9.2.Notificare că investiția nu face obiectul evaluarii condițiilor de igienă și sănătate publică, dacă este cazul. 

10. Avizul emis de către Ministerul Culturii sau, după caz, de către serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii 

respectiv Direcțiile Judeţene pentru Cultură 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 – clasa (grupa) B şi că se poate interveni asupra lui 

(documentația este adecvată).- (dacă investiția impune) 

11. Dovadă eliberată de Muzeul județean, prin care se certifică verificarea documentară și pe teren, dacă este cazul, asupra unor 

intervenții antropice cu caracter arheologic în perimetrul aferent proiectului propus pentru finanțare nerambursabilă (OG nr. 

43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare). 
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12. 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. 

13. Extrasul din strategia Grupul de Acțiune Locală „POIANA VLADICAI”, care confirma daca investiția este în corelare cu strategia 

aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții . 

14. Documente justificative (ex.: afișe, pliante, anunțuri, procese ‐ verbale etc eliberat/e de Primărie/Centru eparhial (în cazul 

unităților de cult)/Comitet director al ONG/Societate comercială din care să rezulte activitățile desfășurate în ultimele 12 luni, 

anterioare datei depunerii Cererii de Finanțare. (dacă investiția impune) 

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

16. 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. 

17. Declarație privind obiectivele transversale 

18. Extras de cont care confirma cofinantarea investitiei, daca este cazul 

19. Alte documente justificative (se vor specifica de către solicitant, 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. 

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

 
Nr.  
crt. 

Criterii de selecție Punctaj Observații 

CS 1. CS1. Solicitantul dispune de personal calificat Max 

 20 puncte 

Se va verifica: Cererea de finanțare , Studiul de 

fezabilitate/ Documentaţia de Avizare pentru 

Lucrări de Intervenţii/Memoriul justificativ. 
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CS 2. 

 

 

CS2. Proiectul vizează măsuri de conștientizare și integrare 

socială 

Max 

 20 puncte 

Se va verifica dacă solicitantul a prezentat și  

Argumentat în cadrul Studiului de 

fezabilitate/Documentaţiei de Avizare pentru 

 Lucrări de Intervenţii/Memoriul justificativ, 

impactul micro-regional al investiției propuse, 

 astfel încât să fie prezentat modul în care  

investiția propusă are un impact pozitiv și pentru alte 

comune din teritoriul GAL Poiana Vladicai. 

 

CS 3. 

 

 

CS3. Tipul investitiei 30 p Cererea de finanțare , Studiul de fezabilitate/ 

Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de 

Intervenţii/Memoriul justificativ Activitati destinate atat copiilor cat si parintilor 30 p 

Activitati destinate copiilor 20 p 

CS 4. Proiectul deservește cât mai mulți locuitori; 

> 20persoane 

=20 persoane 

 

Max 

30 puncte 

 

30 p 

10 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; 

Horărârea Consiliului Local/ Hotărârile Consiliilor 

Locale 

 

 

 

Pentru această măsură pragul minim este de 30 puncte. 
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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 în funcție de criteriul de 

selecție: 

- Numărul persoanelor deservite prin proiect. 

- Personalul calificat angajat in proiect. 

În situația în care după departajarea conform criteriilor menționate mai sus, vor exista proiecte cu punctaj egal, departajarea finală se va 

face în funcție de valoarea eligibilă totală a proiectului, astfel: 

- Valoarea totală eligibilă a proiectului în ordine crescătoare, proiectele cu o valoare mai mică vor avea prioritate. 

 

Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al Asociației G.A.L. POIANA VLADICAI 

 

La nivelul Asociației G.A.L.  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 

GALwww.galpoianavladicai.ro). După consultarea Raportului de Selecție, solicitanții  au posibilitatea de a depune contestații. Contestațiile vor 

putea fi depuse la GAL, în termen de 5 zile lucrătoare de la afișarea pe site-ul GAL (www.galpoianavladicai.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 la sediile primăriilor partenere 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 18 octombrie 2018.  
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Solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate şi eligibilitate menționate în Ghidul Solicitantului aferent acestei 

măsuri. 

Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului pe site-ul 

www.galpoianavladicai.ro 

Solicitanții pot obține informații detaliate la: telefon tel.:0799875715; e-mail: galpoianavladicai@g-mail.com 
adresa: comuna Tomesti , Sat Tomesti,  Județul Iași. 
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