
 

                                                                                    

 

 

 

                                               Apel de Selectie Masura 6.3(6B)  

APEL DE SELECTIE NR. 01/2018 aferent MASURII 6.3(6B)- Dezvoltarea spatiului rural LEADER 

  ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA”DEPRESIUNEA SEBIS-GURAHONT-HALMAGIU” 

  

 Data lansarii apelului de selectie:20 Noiembrie 2018 

 Data limita de depunere a proiectelor:21 Decembrie 2018 

 Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele :  

 Locul de depunere al proiectelor: sediul Asociatiei Grupul de Actiune Locala                             

”Depresiunea Sebis-Gurahont-Halmagiu”,oras Sebis,str.Romana nr.4/a,jud.Arad 

 Intervalul orar: 16:30 – 19:30, de Luni pana Vineri 

Fondul disponibil alocat măsurii: 807.415,31 Euro  

Fondul disponibil alocat pe sesiune:511.549,31 Euro  

 Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect: 60.000 Euro; 

             Ponderea maximă a intensității sprijinului va fi stabilită astfel:   

• pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică: 100%;   

• pentru operațiunile negeneratoare de venit: 100%.  

• pentru operatiunile generatoare de venit: 90%  

Modelul Cereriii de finantare pe care trebuie sa il foloseasca solicitantii, in format editabil, poate fi 

descarcat de pe site-ul www.gal-dsgh.ro,sectiunea Masuri(Masura 6.3). 

Documentele justificative pe care trebuie  sa le depuna solicitantul odata cu depunerea proiectului,  în 

conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL și cu Ghidul solicitantului în vigoare la momentul lansării 

apelului de selecție a măsurii respective, sunt prevazute  in Ghidul Solicitantului si pot fi descarcate de pe 

site-ul www.gal-dsgh.ro,sectiunea Masuri(Masura 6.3). 

Cerintele de conformitate si eligibilitate pe care trebuie sa le indeplineasca solicitantul, inclusiv 

metodologia de verificare a acestora  

• Solicitantul trebuie sa faca parte din categoria beneficiarilor eligibili;  

 Se  verifica actele juridice de înființare și funcționare, specifice fiecărei categorii de solicitanți (Legi, 
HG, CIF, ORC, statut, act constitutiv). 
• Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin măsură; 

 Se  verifica fisa masurii din SDL si hotararile:CL/AGA/CD/Asociati referitoare la investitie,Studiu de 
fezabilitate Memoriu Justificativ,DALI . 
• Investiția trebuie să demonstreze necesitatea și oportunitatea, eventual viabilitatea economică 

pentru proiectele generatoare de venituri;  

 Se  verifica Hotărârea Consiliului Local, Hotărârea Adunării Generale a ONG, Studiul de Fezabilitate 
/ Documentațiile de Avizare pentru Lucrări de Intervenții, inclusiv capitolul privind analiza cost-beneficiu. 
 

• Solicitantul trebuie să se angajeze că va asigura mentenanța investiției pe o perioadă de minimum 

5 ani de la data ultimei plaţi. 

Solicitantul investiţiilor trebuie să facă dovada proprietății terenului/administrării în cazul domeniului 
public al comunei/oras(daca este cazul) 

http://www.gal-dsgh.ro,sectiunea/
http://www.gal-dsgh.ro,sectiunea/


 

                                                                                    

 

 

 

Se va verifica inventarul bunurilor (imobile și/mobile) ce aparțin domeniului public al comunei / oraș, 
întocmit conform legislației în vigoare privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, atestat 
prin Hotărâre a 

Guvernului și publicat în Monitorul Oficial al României (copie după Monitorul Oficial) și în situația în care, 
în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public, investițiile care fac obiectul proiectului, nu sunt 
incluse în 
domeniul public sau nu sunt incluse într-o poziție globală, solicitantul trebuie să prezinte 
și 
Hotărârea Consiliului Local privind aprobarea modificărilor și / sau completărilor la inventar în sensul 
includerii în domeniul public sau detalierii poziției globale existente, cu respectarea prevederilor art.115 
alin. 
(7) din legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, în privința supunerii acesteia controlului de legalitate a Prefectului, în condițiile legii (este 
suficientă 
prezentarea adresei de înaintare către Instituția Prefectului, pentru controlul de legalitate, în condițiile 
legii). 
sau 
Avizul administratorului terenului aparținând domeniului public, altul decât cel administrat de 
Comună/Oras  (dacă este cazul) 
Sau 
Documente doveditoare ale dreptului de proprietate /dreptul de uz,uzufruct, superficie, servitute / 

contract de concesiune /delegare a administrării bunului imobil, valabil pentru o perioadă de cel puțin 

 10 ani 

 Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General în vigoare (daca este cazul) 

 Se va verifica dacă investiția respectă toate specificațiile din Certificatul de Urbanism eliberat în 
temeiul reglementărilor Documentației de urbanism faza PUG.In 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. 

 Introducerea investiției din patrimoniul cultural în circuitul turistic, la finalizarea acesteia                            
(daca este cazul)                                                                                                                                                                  

 Declarație pe propria răspundere (Anexa 8), dată de solicitant din care să reiasă că după realizarea 
investiției din Patrimoniul Cultural, aceasta va fi înscrisă într-o rețea de promovare turistică. 

 Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată;  

 Se  verifica: Declarația pe propria răspundere F din Cererea de Finantare, Buletinul Procedurilor de 
Insolvență, alte documente specifice, după caz, fiecărei categorii de solicitanți. 

 Investiția trebuie să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională / regională / 
județeană / locală aprobată, corespunzătoare domeniului de investiții cât și cu Strategia de Dezvoltare 
Locală  a GAL ”DEPRESIUNEA SEBIS-GURAHONT-HALMAGIU”2014-2020. 

 Extrasul din strategie care confirmă că investiția este în corelare cu orice strategie de 

dezvoltare 

  națională / regională / județeană / locală,corespunzătoare domeniului de investiții. 

  Copia hotărârii de aprobare a strategiei.  

• Investiția se va realiza pe teritoriul GAL 



 

                                                                                    

 

 

 

Se verifică în Cererea de finanțare ,SF, DALI și după caz Certificatul de urbanism corect întocmit cu localizarea 

investiției. 

 

 Solicitantul se angajează ca va asigura cofinanțarea proiectului(daca este cazul)  

Se verifică în Cererea de finanțare,Sectiunea E. 

Metodologia de verificare este disponbilia pe site-ul  www.gal-dsgh.ro   in cadrul Manualului de procedura 

al Asociatiei Grupul de Actiune Locala”Depresiunea Sebis-Gurahont-Halmagiu” 

Procedura de selectie aplicata de Comitetul de Selectie al Asociatiei Grupul de Actiune Locala 

”Depresiunea Sebis-Gurahont-Halmagiu”poate fi descarcata de pe site-ul GAL DSGH: 

 www.gal-dsgh.ro,sectiunea Masuri(Masura 6.3). 

Selecția proiectelor se face aplicând regula de „dublu cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este 

necesar ca în momentul selecției să fie prezenți cel puțin 50% din membrii Comitetului de Selecție, din 

care peste 50% să fie din mediul privat și societatea civilă, organizațiile din mediul urban reprezentând mai 

puțin de 25%. Pentru transparența procesului de selecție a proiectelor, la aceste selecții va lua parte și un 

reprezentant al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale din cadrul Compartimentului de Dezvoltare 

Rurală Județeană.  

Criteriile de selectie cu punctajele aferente, punctajul minim pentru selectarea unui proiect si criteriile 

de departajare ale proiectelor cu acelasi punctaj, inclusiv metodologia de verificare a acestora.   

1. Proiecte cu impact micro-regional;  

- Se va specifica  în  documentaţia tehnico - economică: SF/DALI/MJ dacă investițiile deservesc minim 2 

UAT-uri din teritoriul GAL-10 pct. 

2. Exploatarea resurselor de energie regenerabilă;  

     -Proiecte care au în componență și investiții de producere a energiei din surse regenerabile utilizate în    

scopul desfășurării activității.Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezentat și 

demonstrat în Studiul de Fezabilitate/ DALI și cheltuielile cu investițiile de producere a energiei din surse 

regenerabile sunt prevăzute în devizul pe obiect, devizul general și bugetul indicativ.  

- Criteriul de selectie se considera indeplinit daca investitia cuprinde cel putin o achizitie/amenajare/ 

dotare folosind materiale regenerabile/surse de energie regenerabile –  10 pct.  

3. Gradul de acoperire a populatiei deservite – maxim 50 pct.   

- Criteriul de selectie pentru proiecte care deservesc localităţi cu o populație cât mai mare  

- intre 1000 locuitori – 1999 locuitori - 40 pct.  

- intre 2000 locuitori - 2999 locuitori  - 45 pct. 

    -     peste 3000 locuitori                              -50 pct. 

- Numărul total al populaţiei UAT 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”  

4. Investitia stimuleaza dezvoltarea mediului local de afaceri – maxim 25 pct.   

• Investiţii în infrastructura edilitară-25 pct. 

• Investiţii în cultură, sport şi agrement-15 pct. 

•  Investiţii în infrastructura educationala-20 pct. 

•  Investiţii în infrastructură pentru servicii de utilitate publică-30 pct. 

  

http://www.gal-mvc.ro/
http://www.gal-dsgh.ro,sectiunea/


 

                                                                                    

 

 

 

Punctajul minim pentru proiectele depuse in cadrul acestei masuri este de 15 pct.  

Criteriile de departajare:  
În cazul proiectelor cu același punctaj, departajarea acestora se face în funcție de :   

1.Gradul de acoperire a populatiei deservite respectiv  numărul cel mai mare de locuitori deserviţi de proiect(acest    
criteriu de departajare se foloseste in situatia in care proiectele cu punctaj egal vizeaza acelasi tip de 
interventie);  
2. Punctajul oferit de criteriile de selectie pe domenii diferite de interventie: vor avea prioritate proiectele 

    de utilitate publica, deoarece acestea vor avea un impact civic superior. 

3.În caz de egalitate în urma departajării de la pct. 1 şi 2, vor avea prioritate proiectele care au in 

componenta și investiții de producere a energiei din surse regenerabile utilizate în scopul desfășurării 

activității..   

Metodologia de verificare si evaluare a proiectelor este disponbilia pe site-ul www.gal-dsgh.ro  in cadrul 

Manualului de procedura al Asociatiei Grupul de Actiune Locala”Depresiunea Sebis-Gurahont-Halmagiu”. 

 Data si modul de anuntare a rezultatelor procesului de selectie  

 Data si modul de anuntare a rezultatelor procesului de selectie   

Rezultatele procesului de selectie vor fi facute publice in termen de maxim 30 de zile lucratoare de la 

inchiderea sesiunii de depunere, prin publicarea Raportului Intermediar pe site-ul : www.gal-dsgh.ro. 

Solicitanții vor fi notificați în scris sau prin e-mail cu privire la rezultatul evaluării Cererii de Finanțare.  

 Solicitanții care nu sunt de acord cu rezultatul Raportului Intermediar de Selectie pot depune în scris 

contestații. După finalizarea termenului de depunere a contestațiilor, GAL va pune la dispoziția Comisiei de 

Soluționare a Contestațiilor toate documentele aferente evaluării proiectelor, raportul de selecție 

intermediar si contestațiile depuse de solicitanți. Contestațiile pot fi depuse in termen 5 zile calendaristice 

de la primirea notificării  privind rezultatul selectiei proiectelor,dar nu mai târziu de 6 zile calendaristice de 

la publicarea pe site-ul GAL a Raportului Intermediar. Contestațiile,semnate de beneficiar, vor fi depuse la 

sediul GAL ”DEPRESIUNEA SEBIS-GURAHONT-HALMAGIU”.Termenul de soluționare a contestațiilor de 

către Comisia de Soluționare a Contestațiilor este de maxim 10  zile lucratoare de la data înregistrării 

acestora la GAL”DEPRESIUNEA SEBIS-GURAHONT-HALMAGIU”.Comisia de Soluționare a Contestațiilor va 

întocmi raportul de soluționare al contestațiilor si va notifica Solicitantul cu privire la rezultatul 

contestațiilor. Raportul de Solutionare al contestațiilor va fi publicat pe site-ul GAL, urmat de 

 Raportul Final de Selecție al proiectelor. 

Datele de contact ale Asociatiei Grupul de Actiune Locala”Depresiunea Sebis-Gurahont-Halmagiu” unde 

solicitantii pot obtine informatii detaliate: oras Sebis,str.Romana nr.4/a,jud.Arad;tel.:0740-818487; 

0357-410197;office@gal-dsgh.ro;www.gal-dsgh.ro; 

Informaţii suplimentare privind accesarea şi derularea Măsurii 6.3(6B) din cadrul Strategiei de Dezvoltare  

Locala a teritoriului arondat Asociatiei Grupul de Actiune Locala”Depresiunea Sebis-Gurahont-Halmagiu” 

sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – publicat pe site-ul  www.gal-dsgh.ro.   
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