
 
 

ANUNȚ DE PRELUNGIRE A APELULUI DE SELECȚIE 

Măsura M6/6B Investiții în infrastructura socială și pentru incluziunea minorităților 

 

Număr de referință al sesiunii cererii de proiecte: M19.2 (M6/6B) - 03/20 - 15.02.2021 

Data lansării apelului de selecție: 23 decembrie 2020                  Avizat CDRJ Sibiu 

Data limită de depunere a proiectelor: 9 aprilie 2021                                26.01.2021 

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: 

Proiectele se vor depune la sediul GAL ATBN din orașul Rupea, str. Republicii nr. 124, în incinta Casei 
de Cultură (parter), de luni până vineri, în intervalul orar 8.30 – 12.30. 

!!! Având în vedere  contextul actual privind necesitatea prevenirii răspândirii virusului SARS – CoV - 2, 
echipa GAL ATBN își desfășoară activitatea în regim de telemuncă. Astfel, vă rugăm să anunțați intenția 
de depunere a cererii de finanțare cu minimum 24 de ore înainte, la numerele de telefon 0784.298.863 
sau 0784.298.864 pentru a se asigura prezența unui angajat la sediul GAL. 
 

Fondul nerambursabil total disponibil, alocat pe sesiune: 100.000 de euro  

Suma maximă nerambursabilă/proiect: 100.000 de euro/proiect  

Intensitatea sprijinului: pentru operațiunile negeneratoare de venit: 100%; pentru operațiunile 
generatoare de venit cu utilitate publică: 100%; pentru operațiunile generatoare de venit: 90%. 

 
Modelul cererii de finanțare:  

Pentru această măsura, se va utiliza cererea de finanțare aferentă Măsurii M6/6B, prezentată în Anexa 
1 la Ghidul solicitantului, disponibilă pe site-ul www.galatbn.ro, la secțiunea Apeluri/Măsura M6/6B 

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea cererii de 
finanțare: 

1.  Studiul  de  Fezabilitate  /  Documentaţia  de  Avizare  pentru  Lucrări  de  Intervenţii, 
întocmite  conform  legislaţiei  în  vigoare HG nr. 907/2016 privind aprobarea conținutului 
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 
sau Memoriul justificativ pentru proiectele care nu prevăd construcții-montaj 
 
2.  Certificat  de  Urbanism (dacă este cazul),  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.  
 
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. 
  Și  
          
3.2 Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor şi / sau completărilor la inventar în 
sensul includerii în domeniul public, cu respectarea prevederilor Art. 115 alin (7) din Legea nr. 

http://www.galatbn.ro/


 
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 depuse 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. Avizul de conformitate al Operatorului Regional (dacă proiectul impune)    
             
6. Hotărârea Consiliului Local / Hotarârile Consiliului Local în cazul ADI/Hotararea Adunarii Generala 
în cazul ONG pentru implementarea proiectului, cu referire la următoarele puncte (obligatorii): 
• necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiţiei; 
• lucrările vor fi prevăzute în bugetul/ ele local/ e sau proprii pentru perioada de realizare a 
investiţiei; 
• angajamentul de a asigura mentenanța investitiei, pe o perioadă de minimum 5 ani, de la data ultimei 
plăți;  
• caracteristici tehnice ale investiției/investițiilor propuse (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.); 
• nominalizarea şi delegarea reprezentantului legal al solicitantului pentru relaţia cu AFIR în derularea 
proiectului. 
Modelul  de  hotarare  a  consiliului  local/AG (după caz) este orientativ    
          
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 înfiinţare şi statutul ADI/ONG 
 
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. Lista agenților 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 (dacă 
proiectul impune). 
 
13. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant (va 
cuprinde obiective, tip de investiție, lista cheltuielilor eligibile, costurile și stadiul proiectului, perioada 
derulării contractului), pentru solicitantii care au mai beneficiat de finanțare nerambursabilă începând 
cu anul 2002, pentru aceleași tipuri de investiții.        
         
14.1. Autorizaţia de funcţionare pentru infrastructura de apă uzată în cazul proiectelor care vizează 
înfiintarea, extinderea sau modernizarea infrastructurii de apă 

sau             
             
14.2 Autorizatia de functionare a infrastructurii existente de apa/apa uzata în cazul extinderii 
infrastructurii apă /apă uzată.          
             



 
14.3 Programul de măsuri dispus de autoritățile competente în domeniul gospodăririi apelor, sănătate 
publică, mediu în vederea îndeplinirii normelor de calitate stabilite de legislația în vigoare privind 
calitatea apei/ apei epurate în cazul în care autorizaţia de exploatare este suspendată.  

sau             
     
14.4 Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor si Documentele care atestă că beneficiarul a 
solicitat organelor competente în domeniu emiterea autorizaţiilor de funcţionare (daca este cazul) 
             
15. Notificare, care sa certifice conformitatea proiectului cu legislatia 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.        
  
16. Extrasul din strategie, care confirma daca investiția este în corelare cu orice strategie de 
dezvoltare națională / regională / județeană / locală aprobată, corespunzătoare domeniului de 
investiții precum și copia hotărârii de aprobare a strategiei.      
              
          
Aviz de conformitate a proiectului cu obiectivele Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă pentru 
Delta Dunării emis de Asociația Dezvoltare Intercomunitară Delta Dunării (dacă este cazul). 
 
18. Copia Documentului de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului.   
            
21. Alte documente justificative:          
Declarația de raportare catre GAL; 
Certificat de acreditare emis de Ministerul Muncii si Justiției Sociale al furnizorului de servicii 
sociale; 
Contract de parteneriat între APL și furnizorul de servicii sociale (doar în cazul în care APL aplică în 
parteneriat); 
Declaraţia pe propria răspundere că beneficiarii nu se încadrează în definiţia întreprinderii în 
dificultate; 
Situațiile financiare aferente ultimului şi penultimului exercițiu financiar anual încheiat, depuse la 
organele financiare competente, cu excepția întreprinderilor încadrate în categoria start-up; 
Declarația de inactivitate înregistrată la Administrația Financiară, în cazul solicitanților care nu au 
desfășurat activitate anterior proiectului; 
Cod RO APIA – obligatoriu pentru toți solicitanții; 
Declarație prelucrare date cu caracter personal; 
Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului cu privire la respectarea regulii privind cumulul 
ajutoarelor, în conformitate cu prevederile  Ordinului nr. 107/24.04.2017 al ministrului agriculturii și 
dezvoltării rurale. 
 
ATENŢIE!  
Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanţare, termenul de valabilitate al a
cestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare.  
 
Cerințe de conformitate pe care trebuie sa le îndeplinească solicitantul:  

Verificarea conformității Cererii de Finanțare şi a anexelor acesteia se realizează pe baza formularului 
„Fișă de verificare a conformității proiectului pentru Măsura M6/6B”. Detaliile referitoare la realizarea 
conformității proiectului, inclusiv metodologia de verificare a conformității, sunt disponibile în Anexa 7 
– Fișa de verificare a conformității și metodologia de verificare a conformității. 

Cerințe de eligibilitate pe care trebuie sa le îndeplinească solicitantul: 

•  Să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;  
• Solicitantul să aibă sediul/filială/sucursală/punct de lucru în teritoriul GAL;  



 
• Proiectul contribuie la atingerea obiectivelor prevăzute în SDL GAL Asociația Transilvană Brașov 

Nord; 
• Proiectele trebuie să includă obligatoriu în grupul țintă o pondere de minim 20% de persoane 

care aparțin atât minorității rome, cât și altui grup vulnerabil; 
• Nu este permisă dubla finanţare a aceleaşi activităţi/investiţii din alte fonduri comunitare sau 

naţionale; 
• Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată. 
• Beneficiarul trebuie să prezinte toate avizele şi autorizaţiile necesare investiţiei; 
• Investiția se încadrează în cel puțin una dintre acțiunile eligibile din fișa măsurii din SDL?; 
• Solicitantul trebuie să se angajeze că va asigura mentenanţa investiției pe o perioadă de 

minimum 5 ani de la data ultimei plăţi; 
• Proiectul trebuie să demonstreze oportunitatea şi necesitatea socio-economică a investiţiei (prin 

studiul de fezabilitate/proiect tehnic/ DALI, alte documentații specifice); 
• Toate cheltuielile aferente implementării proiectelor trebuie să fie efectuate pe teritoriul GAL 

ATBN, cu excepția proiectelor de servicii, care vor fi detaliate în documentele specifice de 
implementare, în cazul cărora cheltuielile pot fi eligibile și pentru acțiuni realizate în afara 
teritoriului GAL, dacă beneficiul sprijinului se adresează teritoriului GAL; 

• Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General în vigoare  (doar pentru proiectele care 
prevăd investiții pentru care se prezintă certificatul de urbanism); 

• Solicitantul investiţiilor trebuie să facă dovada proprietății terenului/ administrării în cazul 
domeniului public al statului; 

• Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă aceasta 
poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare, menționată 
în cap. 8.1 din PNDR 2014-2020; 

• 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 a 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 investițiile in infrastructură socială nu pot fi finanțate infrastructuri de tip rezidențial; 
 

Verificarea eligibilității tehnice şi financiare a Cererii de Finanţare şi a anexelor acesteia se realizează 
pe baza formularului „Fişă de verificare a eligibilității proiectului pentru Măsura 6/6B”. Detaliile 
referitoare la verificarea eligibilității proiectului, inclusiv metodologia de verificare a eligibilității, sunt 
disponibile în Anexa 8 – Fișa de verificare a eligibilității proiectului. 

Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL  

Selecţia proiectelor în cadrul GAL Asociația Transilvană Brașov Nord va fi realizată de către Comitetul 
de Selecţie, iar analiza și soluționarea contestațiilor va fi realizată de către Comisa de Soluționare a 
Contestațiilor.  

Punctajul fiecărui proiect se va calcula în baza informațiilor furnizate de solicitant în cererea de 
finanțare, documentelor atașate acesteia și a anexelor la prezentul ghid. Proiectele eligibile se vor 
puncta în funcţie de sistemul de punctaj stabilit conform fișei de selecție.  

Componența Comitetului de Selecție a Proiectelor și Comisiei de Soluționare a Contestațiilor este 
prezentată în procedura de evaluare și selecție, anexă la ghidul solicitantului. 

Mai multe informații legate de selecția proiectelor sunt disponibile în Procedura de evaluare și selecție 
a proiectelor, disponibilă pe site-ul www.galatbn.ro (link http://galatbn.ro/index.php?id=92) și 
prezentată în Anexa 10. 

http://galatbn.ro/index.php?id=92


 
Criteriile de selecție, punctajul aferent și documentele necesare pentru punctarea criteriilor de 
selecție 

 
Nr. 
Crt 

Descriere criteriu de selecție 
Punctaj 
acordat 

CS1 Proiectele prin care se vor furniza servicii sociale pentru minim două grupuri 
vulnerabile, plus pentru cei care aparțin atât minorității rome, cât și altui grup 
vulnerabil 
Vor fi punctate proiectele care au 3 categorii de grup țintă (din care unul având calitate dublă – 
grup vulnerabil și minoritate romă). 
Documente: Cererea de finanțare, SF/DALI/Memoriul justificativ 

25 p. 

CS2 Proiectele care prevăd servicii integrate pentru grupul/grupurile țintă 
Vor fi punctate proiectele prin care se acordă minim 2 servicii grupului țintă. 
Documente: Cererea de finanțare, SF/DALI/ Memoriul justificativ 

20 p. 

CS3 Proiectele care prevăd cât mai mulți beneficiari 
Primele trei proiecte cu un număr de minim 50 de beneficiari vor primi punctaj în ordinea 
descrescătoare (de la 30 de puncte până la 10 puncte). 
Documente: Cererea de finanțare, SF/DALI/ Memoriul justificativ 

30 p.  

CS 4 Proiectele prin care se va face dotarea clădirilor cu sisteme care utilizează energie 
regenerabilă 
Punctajul se va acorda indiferent de ponderea investiției din valoarea proiectului. 
Documente: Cererea de finanțare, SF/DALI/ Memoriul justificativ 

10 p.  

CS 5  Proiectele susținute de un parteneriat (public, ONG/privat).  
Vor fi punctate proiectele care vor prezenta un acord de parteneriat. 
Documente: SF/DALI; acord de parteneriat. 

15 p. 

TOTAL 100 p. 
Punctajul minim pentru selectarea proiectului este de 10 puncte. 

CRITERII PENTRU DEPARTAJAREA PROIECTELOR CU PUNCTAJ EGAL:  
 
In cazul in care vor exista mai multe proiecte cu același punctaj, vor fi aplicate următoarele criterii 
pentru departajare:  

1. Numărul persoanelor deservite prin proiect;  
2. Servicii integrate pentru grupul/grupurile țintă; 
3. Proiectele susținute de un parteneriat.  

Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție  

Rezultatele procesului de selecție vor fi comunicate publicului larg în termen de cel mult 60 de zile 
lucrătoare de la data închiderii sesiunii de finanțare.  

Raportul de selecție va fi postat pe site-ul www.galatbn.ro şi afișat la sediul GAL ATBN.  GAL ATBN va 
înștiința solicitanții asupra rezultatului procesului de selecție prin Notificare transmisă prin fax/email 
sau poștă cu confirmare de primire. 

Procedura de anunțare a rezultatelor este descrisă detaliat în documentul “Procedura de evaluare și 
selecție”.  

Date de contact:  

Magdalena Dinu – Evaluator proiecte, telefon: 0784/298863, e-mail: magda.dinu@galatbn.ro; 

Cristina Mircea – Manager GAL, telefon: 0784/298864, e-mail: cristina.mircea@galatbn.ro;  

http://www.galatbn.ro/
mailto:magda.dinu@galatbn.ro
mailto:cristina.mircea@galatbn.ro


 
Solicitantul are obligația de a raporta către GAL ATBN plățile care vor fi făcute de către AFIR, în termen 
de maxim 5 zile lucrătoare de la efectuarea plății. În acest sens, va completa declarația – anexa 5, care 
va fi anexată dosarului cererii de finanțare. 
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