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Măsura 19 LEADER - Submăsura 19.2 ,,Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul 
strategiei de dezvoltare locală,,   

Strategia de Dezvoltare Locală a Asociatiei Grupul de Actiune Locala Progres Transilvan 

 
APEL DE SELECȚIE  

MĂSURA 4 - DOMENIUL DE INTERVENTIE  6 B - „Sprijin pentru dezvoltarea teritoriului și 
îmbunătățirea serviciilor de bază destinate populației din teritoriul acoperit de GAL 

-varianta detaliată- 
 

Numărul de referință al sesiunii de cereri de proiecte: M4 / 6B – 01/17 – 11.12.2017 
 

GAL Progres Transilvan anunță public lansarea, în perioada 10  noiembrie –  11  decembrie 

2017, a primei sesiuni de depunere de proiecte aferentă anului 2017 pentru Măsura 4/6B – 

“Sprijin pentru dezvoltarea teritoriului și îmbunătățirea serviciilor de bază destinate populației 

din teritoriul acoperit de GAL”, finanțata prin Măsura 19 LEADER - Submăsura 19.2 Sprijin pentru 

implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală.  

 
Data lansării apelului de selecție: 10  noiembrie 2017. 
 
Data limită de depunere a proiectelor: 11  decembrie 2017, ora 14:30. 
 
Locul și intervalul orar unde se pot depune proiectele: biroul GAL Progres Transilvan din 
localitatea Teaca, nr. 598 ( in cladirea Primariei Teaca), comuna Teaca, județul Bistrița-Năsăud,  
înaintea datei limită de depunere specificată în Apelul de Selecție, de luni până vineri între orele 
08,00 – 14:30.  
 
Fondul disponibil pentru sesiunea nr. 1/2017: 446.720 Euro 
 
Suma maximă nerambursabilă acordată pentru finanțarea unui proiect:  
 
Valoarea sprijinului: Valoarea minima a sprijinului neramursabil acordat unui proiect  finantat 
prin aceasta masura, in acest apel de selectie 10.000 euro, iar valoarea maxima, 
nerambursabila, acordata unui proiect este de  63.817 euro. 
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Sumele aplicabile și rata sprijinului: 
Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor 

eligibile pentru proiectele de utilitate publică, negeneratoare de venit și nu va depăși 63.817 

euro/proiect. 

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi 80% din totalul cheltuielilor 

eligibile pentru proiectele generatoare de venit și nu va depăși 63.817 euro. 

Sprijinul în cadrul acestei măsuri poate fi acordat pentru componenta de investiții, astfel: 

-Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv  

-Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente 

corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art.45(4) și art. 

63 ale Reg.(UE) nr.1305/2013, numai în cazul proiectelor de investiții 

 
Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să-l folosească solicitanții:  
Formularul Cererii de Finanțare (versiunea editabilă) poate fi accesat pe site-ul GAL Progres 
Transilvan, www.progrestransilvan.ro, secțiunea Prezentarea Masurilor –Măsura M 4.  
 
Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea 
proiectului, în conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL și ale Ghidului Solicitantului:  
 
Componenta A  -obiective care se încadrează în prevederile art. 20, alin. (1), lit. b), c), d), e) și 

g) din Reg. (UE) nr. 1305/2013 - corespondență SM 7.2 „Investiţii în crearea şi modernizarea 

infrastructurii de bază la scară mică“  

Documentele obligatorii care trebuie ataşate Cererii de finanțare pentru întocmirea proiectului 

sunt: 

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 si nefinalizate, inclusiv in cazul in care pe 

amplasamentul pe care se propune investitia exista suprapuneri partiale cu proiecte anterior 

finantate, în completarea documentelor solicitate la punctul 1, solicitantul trebuie să depună un 
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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 partial sau total sunt neeligibile si se includ in 

bugetul proiectului in coloana cu cheltuieli neeligibile. 

sau 

1.2 In cazul proiectelor fara constructii montaj (C+M) - achiziţiile simple se vor completa in 

Studiul de fezabilitate doar punctele care vizează acest tip de investiţie.  

 

Important! În cazul în care terenul pe care se va amplasa un drum nou este proprietatea 

comunei/lor, dar nu este trecut în Inventarul domeniului public, solicitantul va depune HCL 

de includere a bunului aflat în proprietate în domeniul public; în cazul în care în inventarul 

domeniului public drumurile sunt incluse într‐o poziţie globală şi / sau neclasificate, 

solicitantul va depune HCL de modificare a inventarului. În ambele situaţii, HCL va respecta 

prevederile Art. 115 alin (7) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare a administraţiei publice locale, in privinta supunerii acesteia 

controlului de legalitate al Prefectului, în condiţiile legii. 

 

 

Important! În Cererea de Finanţare trebuie specificat numele proiectului/investiţiei așa cum 

este 

menţionat în Certificatul de Urbanism. 

 

Important! HCL de modificare / completare a domeniului public sunt valabile numai ca 

anexe la inventarul atestat în condiţiile legii (prin Hotărâre a Guvernului). 
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Atenţie! 

Conform prevederilor art.8 (3) (c) din HG 226/2015, pentru justificarea rezonabilităţii 

preţurilor pentru investiția de bază, proiectantul va avea în vedere prevederile HG 363/2010 

privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri 

publice, cu modificările şi completările ulterioare şi va menţiona sursa de preţuri folosită. 

 

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. 

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 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 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). 
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5. Hotărârea Consiliului Local pentru implementarea proiectului, cu referire la 

însuşirea/aprobarea de către Consiliul Local  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 în cazul obţinerii finanţării; 

• angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanță a investiţiei pe o perioadă de 

minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi; 

• numărul de locuitori deserviţi de proiect/utilizatori direcţi; 

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

• agenţii economici deserviţi direct de investiţie (dacă este cazul, număr și denumire); 

• nominalizarea reprezentantului legal al comunei/ADI/ONG pentru relaţia cu AFIR în 

derularea 

proiectului. 

• Angajamentul de asigurare a cofinantarii, daca este cazul. 

• Crearea unei loc nou de munca in cadrul proiectului – daca este cazul. 

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 – a se vedea 

planul financiar. 

 

6. Certificat de înregistrare fiscală 

7. 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). 
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8. 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. 

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. Lista agenților economici deserviţi de proiect, care va conţine denumirea, adresa, activitatea 

desfăşurată, codul proiectului cu finanţare europeană și valoarea totală a investiţiei, pentru 

fiecare investiţie accesibilizată şi a institutiilor ‐ sociale și de interes public deservite direct de 

proiect, daca este cazul. 

11. 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. 

12. 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. 

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

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

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

16. Documente necesare la depunerea proiectului la GAL: 

17. Declaratii, conform modelelor anexate la ghidul solicitantului, dupa cum urmeaza 

- Anexa_4.1_Declaratie_plati_catre_GAL 

- Anexa 4.2 gal 1declaratie pe propria raspundere 

- Anexa 4.3 gal 2declaratie pe propria raspundere 
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Componenta B - obiective care se încadrează în prevederile art. 20, alin. (1), lit. f) din Reg. (UE) 

nr. 1305/2013 - corespondență SM7.6 - „Investiții asociate cu protejarea patromoniului 

cultural“   

 

Documentele obligatorii care trebuie ataşate Cererii de finanțare pentru întocmirea proiectului 

sunt: 

1.1 Studiul de Fezabilitate /Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii, întocmite 

conform legislaţiei în vigoare privind conţinutul 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. 

 

Atenţie! 

Pentru justificarea rezonabilităţii preţurilor pentru investiția de bază, proiectantul va 

avea în vedere Ordinul Ministerului Culturii și Cultelor nr. 2.260/22.06.2006 privind 

precizarea 

indicatoarelor de norme de deviz pentru ofertare și decontarea situațiilor de lucrări de 

consolidare și restaurare‐conservare a monumentelor istorice şi va menţiona sursa de 

preţuri folosită sau prevederile HG nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost 

pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi 

completările ulterioare şi va menţiona sursa de preţuri folosită. 

 

Important! 

În Certificatul de Urbanism trebuie specificat numele proiectului / investiţiei așa cum 

este menţionat în Cererea de Finanţare. 

De asemenea, vor fi completate clar elemente privind tipul şi numărul documentului de 

urbanism în baza căruia s‐a eliberat, actul prin care s‐a aprobat acesta. 
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Important! 

Cursul de schimb valutar utilizat va fi cel publicat de Banca Central Europeană pe 

internet la adresa: http: www.ecb.int/index.htm., din data întocmirii Studiului de 

Fezabilitate/Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie/Memoriu Justificativ. 

 

1.2 In cazul proiectelor fara constructii montaj (C+M) - achiziţiile simple se vor completa in 

Studiul de fezabilitate doar punctele care vizează acest tip de investiţie.  

Pentru proiectele care vizează intervenţii asupra obiectivelor de patrimoniu cultural clasa (grupa) 

B, documentaţia va fi întocmită conform DISPOZIŢIEI Nr. 4300/VN/03.11.2005 privind unele 

măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii în domeniul avizării, elaborată de Ministerul Culturii şi 

Cultelor, pentru investiţii de restaurare/conservare a obiectivelor de patrimoniu și a DISPOZIȚIEI 

nr. 5596‐VN/01.08.2007 pentru completarea DISPOZIŢIEI Nr. 4300/VN/03.11.2005. 

Intervențiile asupra monumentelor istorice se fac numai pe baza și cu respectarea avizului emis 

de către Ministerul Culturii sau, după caz, de către serviciile publice deconcentrate ale 

Ministerului Culturii, excepție de la aceasta o fac documentațiile de restaurare a componentelor 

artistice (decorațiuni murale, pictură murală, etc) ale căror avize sunt emise doar de Ministerul 

Culturii. 

IMPORTANT! 

Solicitantul/Beneficiarul trebuie să depună din proprie inițiativă toate eforturile pentru 

a lua cunoştintă de toate informațiile publice referitoare la măsura/sub‐măsura din 

PNDR 2014‐2020/ schema de ajutor pentru care depune proiectul în cadrul PNDR 2014 

– 2020 în vederea selectării pentru finanțare şi să cunoască toate drepturile şi obligațiile 

prevăzute în contractul de finanțare înainte de semnarea acestuia. 

 

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

Legii 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare. 
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3.1 Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei, 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 situaţia 

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 poziţie globală, solicitantul 

trebuie să prezinte: 

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

sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziţiei globale existente, cu respectarea 

prevederilor art. 115 alin. (7) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, a administraţiei publice locale, în privinţa supunerii acesteia controlului de legalitate 

al Prefectului, în condiţiile legii (este suficientă prezentarea adresei de înaintare către instituţia 

prefectului pentru controlul de legalitate), 

4. Hotărârea Consiliului Local pentru implementarea proiectului cu referire la următoarele 

puncte (obligatorii): 

• necesitatea şi oportunitatea investiţiei; 

• lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a 

investiţiei în cazul obţinerii finanţării; 

• angajamentul de a suporta cheltuielile de întreţinere/mentenanță a investiţiei pe o 

perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți; 

• caracteristici tehnice ale investiției/investițiilor propuse (lungimi, arii, volume, capacităţi 

etc.) 

• nominalizarea şi delegarea reprezentantului legal al comunei/ONG pentru relaţia cu AFIR 

în derularea proiectului. 

• detalierea activităţilor sociale/culturale desfășurate în ultimele 12 luni, anterioare datei 

depunerii Cererii de finanţare. 

• Crearea unei loc nou de munca in cadrul proiectului – daca este cazul. 
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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 – a se vedea 

planul financiar. 

 

5. Certificatul de înregistrare fiscală 

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 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. 

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

plată. 

9.1. Notificare privind conformitatea proiectului cu condiţiile de igienă şi sănătate publică, 

sau 

9.2. Notificare că investiţia nu face obiectul evaluării condiţiilor 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). 
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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). 

12. Extrasul din strategie din care rezultă că 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. 

13. Document/e justificativ/e (ex.: afișe, pliante, anunțuri, procese - verbale etc eliberat/e de 

Primărie din care să rezulte activităţile desfășurate în ultimele 12 luni, anterioare datei depunerii 

Cererii de Finanţare. 

14. Copie Document de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului. 

15. Copie Ordin de clasare ca monument istoric de interes local clasa (grupa) B conform Legii 

422/2001 și copie Monitor Oficial al Rmâniei Partea I în care a fost publicat, dacă este cazul. 

16. Dovada achitării integrale a datoriei faţă de AFIR, inclusiv dobânzile şi majorările de 

întârziere, dacă este cazul. 

17. Extras de cont care confirmă cofinanțarea investiției, dacă este cazul. 

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

19. Declaratii, conform modelelor anexate la ghidul solicitantului, dupa cum urmeaza: 

- Anexa_4.1_Declaratie_plati_catre_GAL 

- Anexa 4.2 gal 1 declaratie pe propria raspundere 

- Anexa 4.3 gal 2 declaratie pe propria raspundere 

Documentele justificative necesare pentru  punctarea criteriilor de selectie, sunt cele 
mentionate anterior precum si in Ghidul solicitantului. Punctarea criteriilor de selectie se face 
conform graficului de punctare din prezentul apel de selctie si este detaliata in  Fișa de verificare 
a criteriilor de selecție pentru Măsura 4 /6 B, in metodologie de evaluare a criteriilor de selecţie. 
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Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv 
metodologia de verificarea a acestora: 
Solicitantul trebuie să respecte condițiile minime obligatorii de eligibilitate incluse în Fișa Măsurii 
4/6 B din SDL și în Ghidul Solicitantului pentru Măsura 4/6 B, la care se adaugă criteriile generale 
de eligibilitate prevăzute în Manualul de procedură pentru implementarea Sub-măsurii 19.2 
disponibil pe www.afir.info, aferente măsurii din PNDR cu investiții similare. Măsura 4/6 B din 
SDL a GAL Progres Transilvan are corespondent sub-măsurile 7.2, 7.6. din PNDR 2014 – 2020.   
 
Cerințele de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv metodologia de 
verificare a acestora sunt detaliate în documentul ,,Fișa de verificare a eligibilității pentru 
Măsura 4/6 B, disponibilă pe , www.progrestransilvan.ro în Apeluri de Selecție – Măsuri – 
Măsura M 4.  

Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al Proiectelor al GAL Progres Transilvan, 
stipulata in SDL selectat, in CAPITOLUL XI: Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse 
în cadrul SDL : 

Asociația va organiza sesiuni anuale continue de depunere a proiectelor cu selecție 
lunară/trimestrială. 

Conform priorităţilor descrise în strategie, GAL va lansa apelurile de selecţie a proiectelor, pe 
plan local. În acest sens vor fi întreprinse toate demersurile necesare pentru a se asigura 
transparenţa procesului de selecţie, folosind mijloacele de informare cu acoperire locală, întâlniri 
și evenimente, pliante, afişare la sediul GAL şi la sediile consiliilor locale ale localităţilor - 
partenere în GAL, pagini de internet. 

Depunerea proiectelor se va face la sediul GAL. Evaluarea proiectelor se va realiza de către 
experul monitorizare și expertul evaluare începând cu luna următoare depunerii proiectelor. 

Pentru selecția proiectelor care vor fi depuse în cadrul SDL-ului se va constitui un Comitet de 
Selecție alcătuit din 7 persoane, toți reprezentanţi ai sectorului privat. Membrii Comitetului de 
Selecție vor fi propuși de Comitetul Director și aprobați de către Adunarea Generală GAL. Pentru 
fiecare membru al Comitetului de Selecție se va stabili un membru supleant. 

GAL îşi va elabora o procedură de selecţie proprie în care va fi descris procesul de primire, 
evaluare şi selecţie a proiectelor, rapoartele de selecție, inclusiv procedura de soluţionarea a 
contestaţiilor. Aceste proceduri vor fi aprobate de Adunarea Generală GAL. 

Elaborarea procedurii de selecţie a proiectelor în cadrul procesului de implementare a SDL, 
ca de altfel toate demersurile privind acţiunile de implementare a măsurilor LEADER în cadrul 
teritoriului vor fi conforme cu prevederile SDL pe baza căruia GAL a fost selectat. Proiectele care 
nu corespund obiectivelor şi priorităţilor stabilite în SDL pe baza căruia GAL a fost selectat, nu vor 
fi selectate. 
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GAL va asigura suportul necesar beneficiarilor pentru completarea Cererilor de Finanţare 
privind aspectele de conformitate pe care aceştia trebuie să le îndeplinească. 

Apelul de selecţie va conține minim următoarele informaţii: data lansării apelului de selecţie; 
data limită de depunere a proiectelor; locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele; 
fondul disponibil; suma maximă a unui proiect; documente justificative care trebuie depuse 
odată cu proiectul ce vor fi în conformitate cu cerinţele fişei măsurii şi cu Ghidului solicitantului 
în vigoare la momentul lansării apelului de selecţie; cerinţele de conformitate şi eligibilitate pe 
care trebuie să le îndeplinească solicitantul; modalitatea de anunţare a rezultatului procesului de 
selecţie (notificarea solicitanţilor, publicarea Raportului de Selecţie); procedura de selecţie 
aplicată de Comitetul de Selecţie a GAL (descrierea criteriilor de selecţie, punctajul maxim 
acordat pentru fiecare criteriu şi punctajul minim pe care trebuie să-l obţină un proiect pentru a 
fi selectat); data şi modul de anunțare a rezultatelor; datele de contact a GAL unde solicitanţii 
pot obţine informaţii detaliate. 

Proiectele depuse la GAL vor fi evaluate pe baza criteriilor de eligibilitate și a criteriilor de 
selecție din SDL. Dupa evaluarea lor va fi realizată o vizită pe teren, pentru conformitatea 
informațiilor prezentate de beneficiar și a documentelor atașate la dosarul cererii de finanțare 
cu situația de la fața locului. Rezultatele verificării pe teren vor fi cuprinse într-un raport întocmit 
de expertul evaluator. Pe baza acestuia se va finaliza eligibilitatea sau se va transmite solicitarea 
de informații suplimentare. Toate verificările efectuate de către angajaţii GAL vor respecta 
principiul de verificare “4 ochi”, respectiv vor fi semnate de către 2 angajaţi - un angajat care 
completează şi un angajat care verifică. Selectia va fi realizată prin aplicarea regulii „dublului 
cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecţiei să fie 
prezenţi cel puţin 50% din parteneri, din care peste 50% să fie din mediul privat și societatea 
civilă. Selecția proiectelor se va face ținând cont de mecanismele de evitare a unui potențial 
conflict de interes așa cum sunt ele definite în OG nr. 66/2011.  

 
Tabel cu componența Comitetului de Selecție: 
 

PARTENERI PUBLICI % 
Partener Functie in CS Tip/Observatii 
   
PARTENERI PRIVATI % 
Partener  Functie in CS Tip/Observatii 
Partener privat 1 președinte - 
Partener privat 2 membru - 
Partener privat 3 membru - 
Partener privat 4 membru - 
Partener privat 5 membru - 
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Partener privat 6 membru - 
Partener privat 7 membru - 
SOCIETATE CIVILE % 
Partener Functie in CS Tip/Observatii 
   
PERSOANE FIZICE RELEVANTE % (maximum 5%) 
Partener Functie in CS Tip/Observatii 

 
Beneficiarii care au fost notificaţi de către GAL de faptul că proiectele acestora au fost 

declarate neeligibile sau nu au fost selectate pot depune contestaţii la sediul GAL.  
Contestaţiile primite vor fi analizate de către o Comisie de Soluţionare a Contestaţiilor 

înfiinţată la nivelul GAL, numită şi aprobată de către organul de conducere GAL și compusă din 
alte persoane faţă de cele care au făcut parte din Comitetul de Selecţie. Componenţa Comisiei 
de Soluţionare a Contestaţiilor va fi alcătuită doar din reprezentanți ai sectorului privat. Membrii 
Comisiei de Soluţionare a Contestaţiilor vor respecta regulile conflictului de interes, completând 
aceeaşi declarații ca şi membrii Comitetului de selecţie. Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor 
va analiza doar proiectele care au facut obiectul contestaţiilor. În urma soluţionării eventualelor 
contestaţii, se va elabora un Raport care va fi semnat de către membrii Comisiei şi va fi înaintat 
Comitetului de Selecţie GAL. 

În baza Raportului, Comitetul de Selecţie va emite Raportul de Selecţie (final), în care vor fi 
înscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate şi eligibile selectate, valoarea 
acestora, numele solicitanţilor, iar pentru proiectele eligibile punctajul obţinut pentru fiecare 
criteriu de selecţie. În situația în care unul dintre proiectele depuse pentru selectare, aparţine 
unuia din membrii comitetului, persoana (organizaţia) în cauza nu are drept de vot şi nu va 
participă la întâlnirea comitetului respectiv. 

Selecția proiectelor se va realiza respectând principiile de transparență și imparțialitate, pe 
baza unor criterii adecvate specificului local. Pentru transparența procesului de selecție la aceste 
activități va putea lua parte și un reprezentant al MADR sau AFIR. 
 

Pentru o evaluare si selectie corecta si transparenta GAL Progres Transilvan, are elaborata o  
Procedura de Evaluare și Selecție a Proiectelor depuse in cadrul SDL- Anexa 9 la Ghidul 
solicitantului,  care cuprinde informații referitoare la componența și obligațiile Comitetului de 
Selecție a Proiectelor și ale Comisiei de Soluționare a Contestațiilor, informații legate de primirea 
și evaluarea proiectelor, selecția proiectelor, rapoartele de selecție, si orice alte documente 
realizate in cadrul procesului de evaluare si selectie.  
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COMISIA DE CONTESTATII 

În vederea asigurării transparenţei şi obiectivităţii deciziei de selecţie a proiectelor, solicitanţii 
care au depus cereri de finanţare  care au fost notificaţi de către GAL de faptul că proiectele 
acestora nu au fost selectate pot depune contestaţii la sediul GAL, în termen de 5 zile de la 
primirea notificării.  
GAL Progres Transilvan are elaborata  o procedura pentru soluţionarea contestaţiilor si un ROF 
al Comisiei de Solutionare a Contestatiilor, disponibil pe site–ul GAL, la sectiunea Documente -
Proceduri. Conţinutul acesteia respecta procedurile PNDR. 

Criterii de selecție cu punctajele aferente, aprobate de către CSP si CD al GAL Progres Transilvan, 
pentru acest apel de selecție a proiectelor sunt: 
 
Punctajul se calculează în baza următoarelor principii  si criterii de selecţie: 

Nr crt. Criterii de selecţie 
Punctaj 

 
Observaţii 

1 

Investiții în comunele cu un număr 
cât mai mare de locuitori  

Se consideră numărul total de 
locuitori ai comunei, conform 
recensământului populaţiei şi 
locuinţelor din anul 2011 – Rezultate 
finale  

max  25 
p 

Numărul total al 
populaţiei 
comunei este 
conform 
Rezultatului final 
al 
recensământului 
populaţiei şi 
locuinţelor din 
anul 2011 ‐ 
Tabelul nr.3 
„Populaţia 
stabilă pe sexe şi 
grupe de 
vârstă ‐ judeţe, 
municipii, 
oraşe, comune”, 

l â d 
  

   
 

 

Intre 1.200 – 6.000 25 p 

Sub 1.200  15 p 

2 

Investiții în zone sărace pentru care 

indicele de dezvoltare umană locală 

(IDUL) are valori mai mici sau egale cu 

55  

10 

punct
e 

conform Listei 
UAT‐urilor cu 
valorile IDUL 
corespunzătoare) 
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3 
Investiții care deservesc administrarea 
domeniului public 

20 
punct

e 

Descrierea din 
SF/DALI 

4 

Investiții care vin în sprijinul mediului 

de afaceri din zonă (ex.piețe 

agroalimentare, etc). 

 

20 
punct

e 

Descrierea din 
SF/DALI 

5 

Solicitanţi care nu au primit anterior 

sprijin comunitar pentru o investiţie 

similară. 

15 
punct

e 

Lista cu 
proiectele 
finanţate în 
începând cu anul 
2007 din fonduri 
nerambursabile a 
cărui solicitant a 

  

6 

Crearea de locuri de munca 

Minim 1 loc de munca creat prin 

proiect 

10 
punct

e 

Descrierea din 
SF/DALI 

 

Pentru această submăsură pragul minim este de  20  puncte şi reprezintă pragul sub care niciun 

proiect nu poate beneficia de finanţare nerambursabilă. 

Metodologia de acordare a punctajului este detaliată în Fișa de verificare a criteriilor de selecție 
pentru Măsura 4/6 B, disponibilă pe www.progrestransilvan.ro în Apeluri de Selecție – Măsuri – 
Măsura M 4.  
În situația în care punctajul este același pentru mai multe proiecte, departajarea se va face în 
conformitate cu prevederile Procedurii de evaluare și selecție a proiectelor la GAL Progres 
Transilvan. 
Criterii de departajare:  

• Investiții în comunele cu un număr cât mai mare de locuitori (conform Recensământului 

populaţiei şi locuinţelor din anul 2011). – CS 1 

• Investiții în zone sărace pentru care indicele de dezvoltare umană locală (IDUL) are valori 

mai mici sau egale cu 55 (conform Listei UAT‐urilor cu valorile IDUL corespunzătoare). – CS 2 

• Investiții care deservesc administrarea domeniului public – CS 3 
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• Investiții care vin în sprijinul mediului de afaceri din zonă (ex.piețe agroalimentare, etc) – 

CS 4 

Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție:  
Anunțarea rezultatelor finale pentru cererile de finanțare depuse în cadrul acestei sesiuni se va 
face în termen de maxim 45 de zile lucrătoare de la data închiderii sesiunii de depunere proiecte, 
inclusiv finalizarea etapei de soluționare a contestațiilor, dacă este cazul. Contestațiile vor putea 
fi depuse la biroul GAL Progres Transilvan, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării, 
dar nu mai mult de 8 zile lucrătoare de la afișarea pe site a raportului de selecție. 
GAL Progres Transilvan va notifica în scris solicitanții asupra rezultatelor procesului de evaluare 
și selecție a proiectelor depuse în cadrul acestui Apel de selecție, prin e-mail, cu confirmare de 
primire. Rapoartele de selecție vor fi postate pe site-ul GAL Progres Transilvan – www.birgau-
calimani.ro – și vor fi afișate la sediul GAL și la sediile primăriilor din comunele membre GAL: 
Budești, Miceștii de Cîmpie, Milaș, Sinmihaiu de Cîmpie, Silivașu de Cîmpie, Teaca și Galații 
Bistriței. Modul de anunțare a rezultatelor procesului de evaluare și selecție este detaliat în 
Procedura de evaluare și selecție a proiectelor.  
 
Informații detaliate privind accesarea și derularea Măsurii 04/6 B puteți afla la biroul GAL Progres 

Transilvan din localitatea Teaca, nr. 598 ( in cladirea Primariei Teaca), comuna Teaca, județul 

Bistrița-Năsăud, de luni până vineri între orele 8,00-16,00, programul de lucru cu publicul este 

intre orele 13,00 – 15,00. 

 
Contact:  
E-mail:  progrestransilvanbistrita@gmail.com 
Tel.: 0745661282, 0742058954 
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